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 تقديم 
 أو   ، قد يسهل علي المرء أن يكتب عن سياسي بارع        

 أو عـن داعيـة       ،  أو عن وطني غيور     ، عن مصلح اجتماعي  
 أو عـن     ،  أو عن عالم عامل     ، ن مجاهد مرابط   أو ع   ، مخلص

 غير أن الصعوبة الحقة أن تكتب عن         ، ثائر في وجه الطغيان   
 هذا ما واجهنا حقا      . كل هؤالء جميعا في شخص رجل واحد      

ونحن نكتب عن الشيخ الشهيد أحمد ياسين الذي جمـع فـي            
 بـل قـل كـل هـذه          ، بدنه الضئيل الشليل كل هذه المواهب     

  . المعجزات

لقد فوجئنا بكل هذا الخضم من األمجاد التي لو منح          
 وألننـا ال نسـتطيع أن        . أقلها لرجل واحد لكان من العظماء     

 وال أن نخاطبه بكل هذه األلقاب فإن حسبه          ، نوفي الرجل حقه  
 إنه أرفع وسـام فـي        . منها أرفعها وأغالها أال وهو الشهيد     

 والـذي    :  الذي قال   --  ذلك الذي تمناه سيد الخلق      ، الوجود
نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل اهللا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل             

  ).  رواه البخاري ( ثم أحيا ثم أقتل



  ،  أعظم ما يؤتيه اهللا عبـاده الصـالحين         ، إنها الشهادة 
 أن رجال جـاء      -  رضي اهللا عنه    - فعن سعد ابن أبي وقاص    
 فقال حين انتهي إلي      ،  يصلي  -  - إلي الصالة ورسول اهللا   

 اللهـم آتنـي أفضـــل مـا تـــؤتي عبـادك              : الصف
  -  فلمـــا قضـــي رســـول اهللا        ؛ الصالحــين

  :  قـال   .  أنا يا رسول اهللا     :  من المتكلم آنفا؟ قال     :  قال  - الصالة
 رواه   ( إذن يعقر جوادك وتستشـهد فـي سـبيل اهللا تعـالي           

  ) النسائي

  ،  تلك التي نالها شيخنا الشهيد      ، عطية نعم ال   -  إذن  - هذه
 إذ إن جواده قد تحطـم        -- وصدق فيه حديث رسول اهللا    

  ، معه وهو الذي طالما اعتاله سنوات ولم يفارقـه إال لمامـا           
 يبكي فراق أمير شـهداء       )  الكرسي  ( وكأني ببقايا هذا الجواد   

 إذ كيف يمكن أن يظل بدون سيده الذي حمله؟ لقـد             ؛ فلسطين
حمل يوما همة عالية ونفسا للجنة تواقة فال يرضي بعدها أن           

 ألم يـرووا أن   ،  نعم .  أو أن يحمل من همته أدني    ، يظل وحيدا 
فرس خالد بن الوليد ظل يبكي في اليوم الذي مات فيه خالـد             

 لقد ارتبط المصيران فكان ال بد        ! إلي جوار قبره حتي مات؟    
  .  إذ تدفقت دماء الشهيد )  الكرسي ( من أن يتحطم الجواد



 ما صار الشهيد مشلوال بعد   ، فأبشروا يا تالميذ الشهيد   
 أال   ،  نعـم   !!!  إنه اآلن يمشي برجليه صحيحة في الجنة        ، اليوم

 في   -- فاسمعوا إلي عمرو بن الجموح الذي قال للرسول       
 أرأيت إن قاتلت في سبيل اهللا حتي         ،  يا رسول اهللا    : غزوة أحد 

 وكانت رجلـه     -  أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟       ، أقتل
 فقتلوا يوم أحد هو وابن       '  نعم  ':-  فقال رسول اهللا    - عرجاء

 كـأني    :  فقـال   --  فمر عليه رسول اهللا     ، أخيه ومولي لهم  
 رواه   .( أنظر إليك تمشي برجلك هذه صـحيحة فـي الجنـة          

  ) أحمد

يد لهو جهد   إن هذا العمل الذي نقدمه عن شيخنا الشه       
 أما إحصاء إنجازات الشـيخ الشـهيد أحمـد ياسـين             ، المقل

الجهادية والحركية والدعوية فهو عمل تتقاصر قاماتنا دونـه         
 وحري أن تقوم به مؤسسـات        ، وهو جهد فوق طاقة األفراد    

 فإن إسهاماته الجهادية والدعوية أعظم من أن يحيط          ؛ بأكملها
مية ومؤسساتها وأفرادها أن     وجدير بالحركة اإلسال    . بها فرد 

يقوموا بعبء هذه المسئولية وفاء للرجل الذي عاش همـوم          
أمته ما يقارب ستين عاما يضن بالدقيقة أن تضيع في غيـر            

  .  في زمن يمجد فيه األقزام وتعظم فيه النكرات ، صالح األمة



ونحسب أن هذا الكتاب بداية ألعمال يجب أن تتوالي         
 فإن كان من توفيق      ، عظمة هذا الرجل  لتبرز شيئا من جوانب     

 وإن كان من زلل أو نسيان فمن أنفسـنا ومـن             ، فيه فمن اهللا  
  . الشيطان واهللا ورسوله منه براء

 وأن يجزينا عنه     ،  وأن يغفر لنا    ، نسأل اهللا أن ينفع به    
  . خير الجزاء

 القاهرة

  هـ ١٢٤٥  من صفر ٢١ 

  م ٢٠٠٤  من أبريل ١١ 



 أةالمولد والنش

  .  أحمد إسماعيل حسن ياسين : اسمه بالكامل

  ،  قضـاء المجـدل     ،  في قرية الجورة    ١٩٣٦ ولد عام 
 في العام الذي كان يسمي فـي فلسـطين           ، جنوبي قطاع غزة  

  . عام اإلضراب الذي استمر ستة أشهر

 عن سبب تسـميته      -  رحمه اهللا   - يقول الشيخ الشهيد  
ي منامها حين حملت به هاتفـا        إن والدته رأت ف     ': بهذا االسم 
  .'  أنت حملت فإذا وضعتيه فأسمي المولود أحمـد         ': يقول لها 

واحتفظت لنفسها بهذه الرؤيا حتي إذا ما تم المـيالد أسـمته            
 وعـزا    ،  لماذا تسميه بهذا االسم     ،  فثارت عليها قريباتها    ، أحمد

الشيخ ياسين سبب اعتراضهم علي هذه التسمية أنه كان هناك          
 وكان شديد البطش مكروها من       ، في العائلة رجل اسمه أحمد    

 إال   ،  فرفضن أن يكون اسمه أحمد لهذا السـبب         ، أفراد العائلة 
 أصرت علي أن تسميه كمـا كـان          -  يرحمها اهللا   - أن الوالدة 

 وكان الميالد في شـهر       ، الهاتف قد هتف بها في أول حملها      
  .  م ١٩٣٦ نيو الموافق يو .  هـ ١٣٥٥ ربيع الثاني



  '  إذ كان يلقب بلقب     ، كان أبوه رجال محترما في قريته     
 وكان هذا اللقب يمنح لمن يكون مندوبا عن القرية           '، أعظوي

 وكـان رجـال      . في التجمعات السياسية واالجتماعية المهمة    
 إذ كان يملك ما يربو       ؛ ميسورا من أغني أهالي قرية الجورة     

لكروم والبرتقال وغيرهمـا مـن       دونما مزروعة با    ٩٥ علي
  . الفواكه

 إذ إنه مات والشيخ لـم يتجـاوز          ؛ لم يدرك أباه جيدا   
 رحمهـا    -  فأنيطت مهمة تربيته لوالدتـه      ، خمس سنوات بعد  

  ،  إنسانة مؤمنة وطيبة    -  كما يقول هو عنها     -  والتي كانت   - اهللا
ل بينما حل أخوه األكبر الذي لم يتجاوز إحدي عشرة سنة مح          

  . رب األسرة

  ' كان يلقب وهو صغير في العائلة وبين أقرانه باسـم         
 تمييزا له عـن      '  سعدة عبد اهللا الهبيل     '  نسبة ألمه   ' أحمد سعدة 

  . العديدين الذين كانوا يسمون أحمد في العائلة

 وهو في الصف     ١٩٤٨ عايش فترة النكبة األولي عام    
 وبـدأت    ، ته الجـورة   وقصفت المجدل وقري    ، الرابع االبتدائي 

أسرته رحلة الرحيل بسبب التهديدات اإلسرائيلية واألخبـار        
عن المذابح التي كانت تقوم بها العصابات الصهيونية ضـد          



القري الفلسطينية وأهلها العزل بعـد أن سـحبت الجيـوش           
  .  وتركتهم تحت رحمة الصهاينة ، العربية أسلحتهم

 ثم إلي منطقة     ، رحلت األسرة في البداية إلي عسقالن     
 وبعد رحلة من العذاب والتنقل       ، الكروم في المنطقة الجنوبية   

بين القري والمناطق الفلسطينية استقر المقام بالعائلة في غزة         
  ١٩٥٠.  وبدايات عام ١٩٤٩ أواخر عام

  ١٩٤٨ رؤيته لدرس النكبة األولي 
يري الشيخ أحمد ياسين أن أحد األخطاء الكبيرة التي         

ها األنظمة العربيـة فـي تعاملهـا مـع القضـية            وقعت في 
 والذي كان أحد األسباب الرئيسـة فـي ضـياع            ، الفلسطينية

 وهـو أدري النـاس       - فلسطين هو أن الشـعب الفلسـطيني      
 وأن آخـرين هـم       ،  حرم من حق الدفاع عن نفسه       - بقضيته

 وقد خرج الشيخ أحمد ياسين من هذه         . الذين تولوا الدفاع عنه   
 مؤداه   ، درس أثر في حياته الفكرية والسياسية فيما بعد       الفترة ب 

أن االعتماد علي سواعد الفلسطينيين أنفسـهم عـن طريـق           
تسليح الشعب أجدي من االعتماد علي الغير سواء أكان هـذا           

 ويتحـدث    . الغير الدول العربية المجاورة أو المجتمع الدولي      
قـد نزعـت     ل  ': الشيخ ياسين عن تلك الحقبة بمرارة فيقـول       



الجيوش العربية التي جاءت تحارب إسرائيل السـالح مـن          
  ، أيدينا بحجة أنه ال ينبغي وجود قوة أخري غير قوة الجيوش          

 وراحت العصابات    ،  ولما هزمت هزمنا    ، فارتبط مصيرنا بها  
 ولـو    ، الصهيونية ترتكب المجازر والمذابح لترويع اآلمنـين      

  .' ات األحداثكانت أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجري

 الحادث  
 وبينما كان يلعب مع بعـض        ١٩٥٢ وفي صيف عام  

أصدقائه بجــوار البحــر إذ بــه يقـــوم بإحـدي         
الحــركــات فيســقط علــي عنــقه ليحـدث لـه       

 كــان هــذا تحــديدا     . كسـر في فقــرات العنــق   
 نقل إلي المستشفي وظل عنقه في الجبس         ١٩٥٢/.٧/١٥ يوم
 ثم خرج بعد ذلك وقد سببت له هـذه الحادثـة             ،  يوما  ٤٥ لمدة

 يمشـي    ، إعاقة جعلته معرضا للسقوط بسبب أدنـي صـدمة        
 ثم تحول إلي شلل      ، بصعوبة وال يقوي حتي علي إمساك القلم      

  . تام فيما بعد

 إضافة إلي    - وقد عاني الشيخ الشهيد ياسين بعد ذلك      
دان البصر في العـين   من أمراض عديدة منها فق     - الشلل التام 

اليمني بعدما أصيبت بضربة أثناء جولة من التحقيق علي يد          



 وضعف شديد في قدرة      ، المخابرات الصهيونية في فترة سجنه    
 وحساسية فـي   ،  والتهاب مزمن باألذن   ، إبصار العين اليسري  

  .  وبعض األمراض وااللتهابات المعوية األخري ، الرئتين

 فـي عضـد      -  علي خطورته   - لم يفت هذا الحادث   
 ولو أن أحدا غيره أصابه ما أصـاب الشـيخ            ، شيخنا الشهيد 

ياسين آلثر المكث في البيت علي أن يجازف بالخروج بحالته          
 غير أن الشيخ ياسـين       ،  ولكان معذورا في هذا     ، الصحية هذه 

 فقد جعله هذا الحادث أكثر عزيمة وإيمانـا          ؛ من طراز آخر  
ل تعليمه وتثقيف نفسه حتي أنهي دراسته       وتصميما علي إكما  

  .  أي بعد ست سنوات من هذا الحادث ١٩٥٨ الثانوية عام

 انضمامه إلي جماعة اإلخوان المسلمين 
  ، عاد إلي المدرسة بعد انقطاع دام حـوالي سـنتين         

  .  ثم الخامس االبتدائي ، فأمضي الصف الرابع

ثانويـة  التحق في دراسته الثانوية بمدرسة فلسطين ال      
  ، التي كانت من أشهر المدارس الثانوية في قطاع غزة آنذاك         

وكانت المدارس الثانوية في هذا الوقـت تعكـس األحـداث           
 وكانـت حركـة اإلخـوان     . السياسية التي تموج بها الـبالد    

 حتـي    ، المسلمين من أنشط الحركات السياسية والدينية آنذاك      



نتخابهم كانوا مـن    أن معظم عرفاء الفصول الذين كان يتم ا       
 وقد كانت للحركة اإلسالمية في       . المنتمين للحركة اإلسالمية  

هذا الوقت برامج تربوية متكاملة ثقافية ورياضية لفتت نظر         
 وقـد كـان      ،١٩٥٥ الشاب أحمد ياسين فانتمي للحركة عـام      

انتماؤه مبنيا علي إيمان عميق بعظمة هذا الـدين وحمـاس           
  . صادق للعمل من أجله

 الشيخ أحمد ياسين أن يعمل بالثانوية بدال من أن          آثر
 وبدأ عمله كمـدرس      ، يكمل تعليمه الجامعي لضيق ذات اليد     

 في قطاع غزة حيث بدأ دعوته مـع          ١٩٥٨  من أكتوبر   ٤ منذ
 فكـان    ،  ويدربهم علي الصالة    ، الطالب يعلمهم أمور اإلسالم   

كر أن كثيـرا     وجدير بالذ   . مثال المعلم الناجح والمربي القدوة    
من الذين تعلموا علي يديه في تلك الفترة صاروا بعد ذلك من            

 فقد كان الشـيخ ال يكتفـي         ، قادة الحركة اإلسالمية في غزة    
  - بالدروس التي يلقيها علي طالبه في المدرسـة بـل كـان           

 يلتقي بطالبه في رحاب مسجد الكنز فـي          - إضافة إلي ذلك  
  . بالتوجيه والتربيةحي الرمال حيث كان يتعهد طالبه 

كانت غزة تموج بالتيارات غيـر اإلسـالمية مـن          
 إذ إن النظام الناصـري       ، الشيوعيين والقوميين في هذه الفترة    



كان قد بدأ اضطهاد اإلسالميين وخاصة من أبنـاء الحركـة           
اإلسالمية مما اضطر الكثير من أفراد الحركة إلي الهجـرة          

 فصـارت    ؛ العربـي إلي الخارج وخاصة إلي دول الخلـيج        
 والذين كانوا يضـيقون      ، الساحة خاوية للشيوعيين والقوميين   

بمجرد تعليم الشيخ ألبنائهم مبادئ اإلسالم مما جعل طريـق          
 إال أن الرجل لم يتـأثر بهـذا          ، الشيخ وعرة في هذا المجال    

وظل في طريقه الذي ارتضاه لنفسه ال يوهن من عزيمته ما           
  . قيق مرادهيلقاه من عنت في سبيل تح

  ١٩٥٦ مظاهرات غزة بعد حرب 
بعد االتفاق علي االنسحاب اإلسرائيلي مـن قطـاع         

 كان من شروط االتفاق أن يصبح قطاع غـزة تحـت             ، غزة
 فشارك وهو في العشرين مـن العمـر فـي            ، إشراف دولي 

المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجـا علـي العـدوان          
 وأظهـر قـدرات      ١٩٥٦ الثالثي الذي استهدف مصر عـام     

 حيث نشط مع رفاقه مـن أبنـاء          ، خطابية وتنظيمية ملموسة  
الحركة اإلسالمية في الدعوة إلي رفض اإلشـراف الـدولي          

 مؤكدا ضرورة عودة اإلدارة المصرية إلي هـذا          ، علي غزة 
  .  وهو ما تم بالفعل ، اإلقليم



 زواجه وأسرته 
 قادرا علي    وصار  ، بعد أن استقل شيخنا الشهيد ماديا     

إعالة أسرة بدأ يفكر في أمر الزواج وقد رشحت له أسـرته            
زوجة إال أنه اختار أخري وهي التي تم زواجه منها وهـي            

 وقـد    ١٩٦١  وقد تم زواجه عام     '،  حليمة حسن ياسين    ' السيدة
 ولعـل وضـع الشـيخ     ، اختارت أمه أن تعيش معه وزوجته    

  . ة معهالصحي كان أحد أسباب اختيار أمه اإلقام

  :  ثالثة ذكور وهم    : رزق الشيخ ياسين بأحد عشر ابنا     
  ،  وعبد الحميد وعبد الغنـي      -  وبه يكني   ،  وهو أكبرهم   - محمد

  . وثماني إناث كبراهن عائدة وهي أكبر أوالده جميعا

 ***  



 مرحلة الجهاد الدعوي
لما كان قطاع غزة تحت إشراف اإلدارة المصـرية         

ماعة اإلخوان المسلمين فـي غـزة نفـس         فقد القي أفراد ج   
المصير الذي القاه أفرادها في مصر من مطاردة واعتقـال          

 وأغلقت شعبها البالغة إحدي عشرة شـعبة         ، وتشريد ألفرادها 
 كمـا    -  مما دفع البعض من قيادات الحركـة        ؛ في هذا الوقت  

  -  في هـذه الظـروف      .  إلي الهجرة إلي الخارج     - ذكر سابقا 
 ال يتعجل    ، دأ الشيخ أحمد ياسين حركته بتؤدة وحرص       ب  - إذن

 وال يقوم بعمل من شأنه أن يقوض ما تبقي من وجود             ، النتائج
 وربما ساهم وضعه الصحي في       ، ضعيف لإلخوان في القطاع   

 وهكذا استغل الشهيد     . صرف أنظار المخابرات المصرية عنه    
ـ          تقل هذه الظروف وبدأ يتحرك في أوساط الشباب بشكل مس

حتي أن معظم القيادات اإلخوانية لـم تكـن تعلـم بنشـاطه             
  . التربوي هذا

بدأت الحلقات التربوية التي أنشـأها الشـهيد علـي          
الرمال بالقرب من موقع المسجد الشمالي الحـالي بمعسـكر          

 وكانت أعداد الشباب تزيد يوما بعد يوم ممـا حـدا      ، الشاطئ
سكنه وهو المسـجد    بالشيخ أن يفكر ببناء مسجد بالقرب من        



 والذي صار فيمـا بعـد        ، الذي يسمي اآلن بالمسجد الشمالي    
  .  إضافة إلي بيته ومدرسته ، قاعدة النطالق الشيخ في دعوته

 االعتقال
 قدم أوراقه ليبدأ دراسـته الجامعيـة         ١٩٦٤ في عام 

 وعـاد ثانيـة      ، بجامعة عين شمس بقسم اللغـة اإلنجليزيـة       
 ولكن مواهبه كخطيب وداعيـة       ، ن ليؤدي االمتحا   ١٩٦٥ عام

 ومعها بدأ نجمه يلمع وسط دعـاة         ، كانت قد بدأت تظهر بقوة    
 األمر الذي لفت إليه أنظار المخابرات المصرية العاملة          ، غزة
 اعتقاله ضمن حملـة االعتقـاالت        ١٩٦٥  فقررت عام   ؛ هناك

التي شهدتها الساحة السياسية المصرية التي استهدفت كل من         
 فظل   ؛١٩٥٤ عتقاله من جماعة اإلخوان المسلمين عام     سبق ا 

حبيس الزنزانة االنفرادية في سجن غزة المركـزي قرابـة          
 خشيت أن يمـوت      '  ولم يرحل إلي مصر ألن السلطات       ، شهر

 ثـم    ،  علي حد تعبير أحد رجال الشـرطة        ' منهم في الطريق  
ة أفرج عنه بعد أن أثبتت التحقيقات عدم وجود عالقة تنظيمي         

 وهكذا خرج ليستأنف حياته الدعوية كما        . بينه وبين اإلخوان  
كان قبل اعتقاله علي الرغم من أن المسئولين كانوا قد أخذوا           

 فلما أفرج عنـه      ، عليه تعهدا في التحقيقات أال يعود للخطابة      



 ففـوجئ    ، يوم الخميس ذهب في اليوم التالي لصالة الجمعـة        
عه علي المنبر فلم يكن من بد       بالناس تتدافع إليه لتحمله وتض    

 وهكذا لم يتوقف الشهيد لحظة عـن         . من أن يخطب الجمعة   
  . دعوته ورسالته التي وهب حياته لها

وقد تركت فترة االعتقال في نفسـه آثـارا مهمـة           
  -  وأكـدت  ،  إنها عمقت في نفسه كراهية الظلم   ': لخصها بقوله 

م علـي العـدل      أن شرعية أي سلطة تقو      - أي فترة االعتقال  
  .' وإيمانها بحق اإلنسان في الحياة بحرية

يقول الشيخ ياسين تعليقا علي هذه الفترة أنه عنـدما          
كان يخطب في مسجد المعسكر الشمالي كان بعض الشـباب          
يتركون الصالة في هذا المسجد ليصلوا في مسـاجد أخـري           
تأثرا بالدعاية ضد اإلخوان المسلمين في هذا الوقت أن مـن           

 وسوف يمنع من     ، ي معه سوف يسجل في قائمة اإلخوان      يصل
 ويضيف   .  وسوف يعرض للسجن وغير ذلك      ، السفر للدراسة 

الشيخ أنه في ذلك الوقت كان الذي يحمل أي كتاب إسـالمي            
لسيد قطب مثال أو غيره كان يعد مجرما في نظر المجتمـع            

  . كالبعير األجرب



 التنظيم 
ياسـين يعمـل فـي      في هذا الجو كان الشيخ أحمد       

  ،  ويعلم ويربي ويرشد ويـوقظ الهمـم        ،  يجمع األتباع   : صمت
وبدأ يعد الشباب في شكل الحلقات واألسر اإلخوانية بحيث ال          
يزيد عدد أفراد األسرة عن ثالثة أفـراد يتدارسـون مـواد            

 وراعي في أفراد كل أسرة       ، إسالمية إضافة إلي فكر اإلخوان    
 السكني والظروف المتقاربة حتي     أن يكونوا من نفس المحيط    

 وبسبب الظروف    . ال يكون اجتماعهم في أي بيت مثار شبهة       
المحيطة كانت الهيئة اإلدارية المكونة مـن خمسـة أفـراد           
يمثلون مناطق القطاع هي التي تضع سياسـة العمـل دون           

 وكانت تربية الشيخ لتالميذه في       . الرجوع إلي أحد في الخارج    
 قضية الوطن وقضية المبـدأ       :  علي قضيتين  هذه الفترة قائمة  

 فلن تنتصر العقيدة ويرتفع المبدأ ويقام دين اهللا فـي            ، والعقيدة
 فحتـي تتحقـق هـذه        ، األرض واألرض محتلة ومسـتعبدة    

  . األهداف السامية يجب أن تتحرر األرض

 ***  



  وما بعدها ٦٧ نكبة 
كان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعـيش نفـس          

هام التي عاشها الشعب المصري قبيـل النكبـة الثانيـة           األو
  '  صـوت العـرب     '  فقد كانوا متـأثرين بإذاعـة       ،١٩٦٧ عام

ومنصات الصواريخ الدعائية التي قادها المذيع أحمد سـعيد         
مصورة أن الحرب مع إسرائيل لن تزيد عن كونهـا نزهـة            

 حتي شـاعت     ، يدخل بعدها الجيش المصري الفاتح تل أبيب      
 لتعبـر    '  بكره هندخل تل أبيب     ...  عبد الناصر يا حبيب     ' ةأغني

 ولكن جاءت    . بقوة عن الوهم الذي عاشه الناس في تلك الفترة        
 ولتوضح الصورة القاتمـة      ، النكبة لتمحو كل أثر لهذا الوهم     

 ثم جاءت معركـة الكرامـة بـين الجـيش            . للواقع المرير 
ش األردني لتصـنع    الصهيوني والفدائيين الفلسطينيين والجي   

 وتوجـد الثقـة فـي حركـات المقاومـة            ، األمل من جديد  
  . الفلسطينية

 رؤيته لدرس النكبة الثانية 
 أن الـدول     -  رحمـه اهللا    - يري الشيخ أحمد ياسـين    

 وأن   ، العربية لم يكن لديها مخطط مدروس لمواجهة إسرائيل       



لـك   ويـدلل علـي ذ   . الحرب كانت ارتجالية انفعالية ال أكثر   
 البـد مـن      ': بحادثة ذكر فيها أن الملك حسين كان قد قـال         
 فـرد عليـه      ' مخطط عربي شامل ومدروس لتحرير فلسطين     
 عندما   ١٩٦٧ الرئيس عبد الناصر قبل سنتين تقريبا من نكبة       

كان يخطب في المجلس التشريعي الفلسطيني قائال بـالحرف         
طين بيكذب   اللي بيقول لكم عنده مخطط لتحرير فلس        ': الواحد
 وأنا إن قلت لكم إن عندي مخطط لتحريـر فلسـطين     ، عليكم

  .' بأكذب عليكم

ولم تكن حركة اإلخوان المسلمين في فلسـطين فـي          
ذلك الوقت قد بدأت جهادا منظما وفـاعال ضـد االحـتالل            

  '  فـتح   '  وكان الممثل الرئيسي للمقاومة هي حركة       ، اإلسرائيلي
 علـي قيـادات كانـت        - يخ ياسين  كما يقول الش    - التي قامت 

 خليـل    : ي سبيل المثـال    ومنهم عل   ، منتمية لإلخوان قبل ذلك   
  ،  وسـليم الزعنـون     ،  وأبو يوسف النجار    ،) أبو جهاد  ( الوزير

 وصالح خلف وغيرهم     ،  وفتحي البلعاوي   ، ورياض الزعنون 
  . من القيادات اإلخوانية القديمة

ة أن تبدأ نشـاطها     وجاءت الفرصة للحركة اإلسالمي   
في القطاع مرة أخري بعد االحتالل الذي كان مشغوال بإعادة          



 خاصة مع المواجهات التي      ، ترتيب األوضاع في قطاع غزة    
بدأت بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في الضـفة         

 وقد فوجئت السلطات اإلسرائيلية فـي        . الغربية وقطاع غزة  
 المقاومة الفلسطينية بالحركـة     خضم انشغالها بإخماد حركات   

  . اإلسالمية تبدأ نشاطا اجتماعيا وسياسيا دؤوبا

 اختيار القيادة 
في هذه الفترة وبعد رحيـل العديـد مـن القيـادات            
اإلخوانية القديمة في القطاع إلي الخارج اجتمعت القيـادات         

 ووقع االختيار    ، الباقية في القطاع الختيار قيادة جديدة للحركة      
 وكان مما رشحه لهذا أنه كـان األكثـر           ، شيخنا الشهيد علي  

 إذ إن معظـم القيـادات        ؛ نشاطا وقدرة علي التكوين والتأثير    
والمنتمين للحركة في هـذا الوقـت كـانوا مـن تالميـذه             

  . والمصنوعين علي عينه

 ويتصـل بـإخوان      ، بدأ الشيخ ينظم العمل من جديد     
ن المشاكل التي عـاني  الضفة الغربية الذين عانوا هم أيضا م    

 وهكذا   ، منها إخوان القطاع من التفكك وغياب التنظيم الفاعل       
  .  وتسير علي خطي ثابتة ، بدأت الحركة تستعيد عافيتها



 مرحلة جديدة بقيادة جديدة ورؤي جديدة        -  إذن  - بدأت
 فكان كل هذا كفيال بأن يدفع        ، ودماء جديدة من الشباب النشط    

  ، ة إلي األمام في عملية مقاومـة االحـتالل        بالحركة اإلسالمي 
وكان الصدام األول مع االحـتالل عنـدما حوصـر مخـيم            

 عاني فيه الناس أشـد المعانـاة فصـعد           ، الشاطئ لمدة شهر  
شهيدنا المنبر يوم جمعة ليلهب حماس المصلين الذين خرجوا         
بعد الصالة في مظاهرة إلي مقر الصليب األحمـر منـادين           

 وهو ما حدث بالفعل بعـد ثالثـة          ، ن المخيم برفع الحصار ع  
  ،  غير أن سلطات االحتالل استدعت الشيخ للتحقيق معه         ، أيام

وأوعزت إلي األوقاف فنقل من مسجد العباس ليعـود إلـي           
  . المسجد الشمالي حيث كان

 أيلول األسود وتقييم الشيخ الشهيد 
كان الشـيخ ياسـين يـري أن مقاومـة االحـتالل            

 ألن   ؛ جب أن تكون من داخل األرض الفلسطينية      الصهيوني ي 
أي عمل يأتي من خارج فلسطين ضد إسرائيل من شـأنه أن            
يورط دوال عربية أخري في الصراع مع إسرائيل في الوقت          

  ، الذي كانت فيه الدول العربية في حالة شديدة من الضـعف          
 فتكون النتيجة أن يخسر العرب أرضـا         ، وال تتحمل المقاومة  



 إضافة إلي أن بعض فصائل المقاومة        . ة لصالح إسرائيل  جديد
الفلسطينية في األردن وبعض الدول العربية األخري انزلقت        

 وظهـر    ، إلي خطأ التدخل في شئون الدول التي تواجدوا فيها        
 حتي أن بعض     . هذا جليا في األردن في أحداث أيلول األسود       
 إن الطريـق     ': فصائل المقاومة في األردن كانت ترفع شعار      

 وقصر بسمان هو     .' إلي تحرير القدس يمر عبر قصر بسمان      
 وعلي الجانب اآلخر يحمل الشيخ       . القصر الملكي في األردن   

ياسين األنظمة العربية مسئولية أنها لـم تسـتطع أن تـنظم            
 وتوحد الصفوف مع فصائل المقاومة الفلسطينية في         ، العالقة

  . مواجهة العدو الصهيوني

 ***  



 مرحلة العمل المؤسسي
 وكما يجب أن يؤمن      - وألن الشيخ ياسين كان يؤمن    

 بأن الدعوة إلـي الفهـم        - كل من يفهم اإلسالم فهما صحيحا     
الصحيح لإلسالم ال يجب أن تظل حبيسة المسجد بل يجب أن           
تنطلق في كل ربوع المجتمع لتثبت للناس أن اإلسالم قـادر           

 وأنه ليس ركعات تؤدي فـي        ، علي حل مشكالتهم أينما كانت    
 ومن هنا    .  وإنما هو ينتظم شئون الحياة جميعها       ، المسجد فقط 

بدأ الشيخ التفكير بفتح آفاق أوسع للعمل اإلسالمي واالحتكاك         
  . بالمجتمع من خالل إنشاء مؤسسات اجتماعية إسالمية فاعلة

ومن هنا قام الشيخ ياسين فـي أوائـل السـبعينيات           
ة اإلسالمية لتمارس عمال اجتماعيا وإسـالميا       بإنشاء الجمعي 

 غير أن هجرته من منطقـة        ، قويا في محيط معسكر الشاطئ    
معسكر الشاطئ جعلته يفكر في إنشاء مؤسسة أخري تكـون          

 فكان المجمـع     ، نواة للعمل العام والنشاط اإلسالمي في غزة      
اإلسالمي الذي تم بناؤه بعد العديد من المحاوالت التي قوبلت          
بالرفض من سلطات االحتالل والمشايخ المنتفعين بالوضـع        

  . القائم



وكانت انطالقة المجمع اإلسالمي فاتحة خير للحركة       
 إذ إن األنشطة التي كان يقـوم         ؛ اإلسالمية بين أفراد المجتمع   

بها المجمع كانت من الكثرة والتشعب ممـا أتـاح للحركـة            
 وكـان    .  غـزة  اإلسالمية االحتكاك بكل أوساط المجتمع في     

المجمع يضم العديد من اللجان كلها تحت إشراف الشيخ أحمد          
 وكانـت لجـان      ، ياسين الذي كان قد انتخب رئيسا للمجمـع       

  : المجمع تتوزع علي التخصصات التالية

  لجنة الزكاة -  لجنة الوعظ واإلرشاد - 

  اللجنة االجتماعية -  لجنة التعليم - 

 جنة الرياضية الل -  اللجنة الطبية - 

  لجنة اإلصالح - 

 كان الشيخ يشـرف      -  لجنة اإلصالح   - وهذه األخيرة 
 وكان العضو األول فيها وكان نشاطها يتبلور         ، عليها شخصيا 

  . في فض المنازعات المستعصية بين األفراد والجماعات

 التي أخـذت تصـريحها فـي         - ومع إنشاء الجمعية  
ل علي الحركة اإلسالمية يزيـد       بدأ اإلقبا   - أواخر السبعينيات 

  . ويشتد بعد أن كان فرديا في أوائل السبعينيات



وجاءت إحالة الشيخ للتقاعد في هذه الفتـرة خيـرا          
 فقد أعطـت الشـيخ الوقـت       ؛ وبركة علي الحركة اإلسالمية   

الكافي لالنطالق في دعوته حتي داخل األراضـي المحتلـة          
 إعمـار    - اونة إخوانـه   بمع  -  ليعيد  )  الخط األخضر   (٤٨ عام

  . مساجد هجرها جيرانها

  ١٩٤٨ امتداد الحركة للمناطق المحتلة عام
قام الشيخ أحمد ياسين في هذا الوقت باالتصال بعبد         
اهللا نمر درويش الذي كـان سـكرتيرا للحـزب الشـيوعي            

 وأقنعـه بالعمـل      ،  فناقشـه   )١( اإلسرائيلي في بلده كفر قاسم    
مـاء لألحـزاب الشـيوعية المحاربـة      لإلسالم بدال من االنت   

 والتي تلتقي في أهدافها مع األحـزاب الصـهيونية           ، لإلسالم
 وبهذا تحول الشـيخ عبـد اهللا         . األخري وإن تغيرت الطريقة   

نمر درويش من الشيوعية ليصبح اللبنـة األولـي للحركـة           
 وتبع ذلك اتصـاالت      ٤٨. اإلسالمية في المناطق المحتلة عام    

ل رحالت دعوية قام بها الشيخ وإخوانه إلي        جماعية من خال  
ـ   وكانت هذه الـرحالت تتركـز فـي شـهر            ،٤٨ مناطق ال

 فآتت هذه    ؛ رمضان المبارك حين يزداد اإلقبال علي المساجد      
 والذي تجلي في عـودة       ، االتصاالت الفردية والجماعية أكلها   



ـ     إلـي ديـنهم وعـزوفهم عـن          ٤٨ الكثيرين من مناطق ال
 وظهر تأثير هذا جليـا فـي         ، سارية اإلسرائيلية األحزاب الي 

نتائج انتخابات مجالس البلديات التي أظهرت تفوق الحركـة         
 إضافة إلي المهرجانات السنوية التي تقـوم بهـا           ، اإلسالمية

  ، الحركة والتي كانت تجمع عشرات اآلالف من المشـاركين        
  . حتي صارت صداعا في رأس سلطات االحتالل الصهيوني

 لجامعة اإلسالميةا 
بدأت فكرة الجامعة اإلسالمية بعـد اتفاقيـة كامـب          

 فقد كان الطالب الفلسطينيون يذهبون بعـد الثانويـة           ، ديفيد
 وعارضها   ،  فلما جاءت اتفاقية كامب ديفيد      ، للدراسة في مصر  

الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية بدأت السلطات       
شأنها التضييق علي الطـالب     المصرية اتخاذ إجراءات من     

 وانتهت هـذه اإلجـراءات       ، الفلسطينيين الدارسين في مصر   
  . بحرمان هؤالء الطلبة من الدراسة

وهكذا ظهرت الحاجة إلنشاء جامعـة اتفـق علـي          
 والتي ظلت تمشي بخطـي       ، تسميتها الجامعة اإلسالمية بغزة   

وئيدة إلي أن بدأت الجامعـة تنشـط وتسـتقطب الكفـاءات            
 فصار لها ثقل أطمع القوي السياسـية الموجـودة           ، طالبوال



 وكانت أولي هذه القوي      ، علي الساحة في التدخل للتأثير عليها     
هي الحزب الشيوعي في القطاع الذي حاول التـأثير علـي           

 لتغيير اسم    -  رئيس مجلس أمناء الجامعة     - الشيخ محمد عواد  
 ستؤدي إلـي    الجامعة اإلسالمية تحت دعوي أن هذه التسمية      
 فـي هـذه      . حرمان المسيحيين في القطاع من الدراسة فيها      

 وسير مظاهرات قوية من أفـراد        ، اللحظة تدخل الشيخ ياسين   
الحركة اإلسالمية تدعم عدم تغيير االسم أو مجلـس أمنـاء           

 وأجبرت المظاهرات األطراف الداعية إلي تغييـر         ، الجامعة
  . اسم الجامعة علي التراجع

بالذكر أنه انضم إلي هذه المظاهرات بعـض        وجدير  
 الذي تم الدفع بـه إلسـاءة         ، الشباب المتحمس من حركة فتح    

العالقة بين الحركة اإلسـالمية وبـين بعـض االتجاهـات           
السياسية والوطنية األخري وهي الحزب الشيوعي الفلسطيني       

 فقام هؤالء المتظـاهرون بحـرق الهـالل          ، والجبهة الشعبية 
  ، لسطيني الذي كان قلعة الشيوعيين في هذا الوقت       األحمر الف 

  . كما دمروا أحد الكازينوهات في معسكر الشاطئ

وقد جاءت هذه المظاهرة بنتيجة إيجابية وهي إعطاء        
ثقل للحركة اإلسالمية في البلد بظهورها كقوة قـادرة علـي           



 أعطـت انطباعـا خاطئـا        -  علي العكس   -  غير أنه   ، التغيير
ة للفهم الخاطئ الناتج عن األحداث التي أظهرت        للبعض نتيج 

أن الحركة اإلسالمية هي التي قامت بحرق الهالل األحمـر          
  . الفلسطيني

  : المؤسسات والنقابات 
نشطت الحركة بعد ذلك في الـدخول بفاعليـة فـي           
منظمات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني في غزة مثل النقابات        

مشاركة بنتائج إيجابيـة فـي       وجاءت هذه ال    ، والهالل األحمر 
  )٢(  فقد انتخب الـدكتور إبـراهيم المقادمـة         ؛ صالح الحركة 

والدكتور إبراهيم اليازوري لعضوية الهيئة اإلدارية للهـالل        
 وفي نقابة األطبـاء اسـتطاع الـدكتور          ، األحمر الفلسطيني 

محمود الزهار الحصول علي رئاسة الجمعية الطبيـة فـي          
  . مطلع الثمانينيات

***  



 مرحلة العمل العسكري
 كانت المقاومة قائمة أساسـا       ٦٧ في فترة ما بعد نكبة    

 وقـوات الجبهـة      ، علي قوات التحرير الشعبية وقوات فـتح      
 ولكن توالت الضربات اإلسرائيلية علـي المقاومـة          ، الشعبية

 لقد كـان الشـيخ       . حتي كادت تخمدها مع أوائل السبعينيات     
 يتحرق شوقا وحرجـا وهـو يـري أن           -  رحمه اهللا   - الشهيد

المقاومة الفلسطينية تقوم أساسا علي حركات غير إسـالمية         
 فكانت الغيرة تدفعه إلي أن يفكر كثيرا في بدء العمل            ، التوجه
 لكنه كان دائما يعود ليفكر هو وإخوانه ليجـدوا أن            ، المسلح

الظروف غير مواتية فيؤجلوا التفكير في هـذا العمـل إلـي         
  . ة الحقةمرحل

ومع بداية الثمانينيات واكتمـال التنظـيم الـداخلي         
للحركة اإلسالمية بدأ التفكير الجـدي فـي شـراء السـالح            

  .  تحديدا  ١٩٨٢  وكان هذا في عام     ، واالستعداد للعمل العسكري  
وتكونت لهذا الغرض لجنة يرأسها الشيخ ياسين وتتكون من         

قادمة والدكتور أحمد   عبد الرحمن تمراز والدكتور إبراهيم الم     
 وكانت مهمتهم تتلخص في الحصول علي السالح بكل          ، الملح

  .  وبأي كمية يمكن الحصول عليها ، أسلوب ممكن



ونشط الجميع لتحقيق هذا الهدف دون خبرة سابقة أو         
 حتي أن بعض المكلفين من الحركـة         ، دراسة لعواقب األمر  

بعـاد األمنيـة أو   اإلسالمية قاموا بإشراك عناصر ال تعي األ  
أولويات الحركة مما جر هذه العناصر إلـي التعامـل مـع            

 وقد أدت هذه     . أشخاص مشبوهين من تجار سالح ومخدرات     
األخطاء القاتلة إلي تنبه قوات االحتالل التـي بـدأت هـي            

 بتوريد قطع سالح معروفة      -  من أجل إسقاط التنظيم     - نفسها
مـون بـدورهم ببيعهـا      أرقامها إلي تجار السالح الذين يقو     

 إضافة إلي أنها دفعت بأحـد        . لألفراد المكلفين بشراء السالح   
العمالء مرة ليبيع سالحا ألحد أعضاء المجموعـة المكلفـة          

 هكذا كان أسلوب بعض هؤالء األفراد متخبطا غير          . بشرائه
منضبط مما أدي إلي معرفة عـدد كبيـر مـن األشـخاص             

ي كانت فيها قـوات االحـتالل        في نفس األثناء الت     ، بالعملية
  . تراقب عن كثب في انتظار اللحظة المناسـبة لالنقضـاض         

فأعدت قوات االحتالل كمينا قبضت فيه علـي اثنـين مـن            
 وبدأت تحقيقات شديدة العنف مع أفراد الحركـة          ، المجموعة

 وتـم    ، المتهمين لدرجة أنه تم كسر أيدي بعـض المتهمـين         
 وتحت التعذيب الرهيب اعترف      . ا والضغط عليهم به    ، تعذيبهم



 وبدأت سلسلة األفراد المشتركين في المهمـة فـي           ، بعضهم
  . السقوط في أيدي قوات االحتالل واحدا بعد اآلخر

 المحاكمة األولي
في هذه اللحظة أدرك الشيخ خطورة الوضع فحـاول         
قطع الطريق علي اإلسرائيليين حتي ال تصل التحقيقات إليـه          

 فأمر الـدكتور     ، اص ذوي المسئولية في التنظيم    أو إلي األشخ  
  ، أحمد الملح والدكتور إبراهيم المقادمة بمغادرة البالد فـورا        

فنجح الدكتور أحمد الملح في الخروج إلي األردن ومنها إلي          
 بينما فشل الدكتور المقادمة في       ، اليمن وال يظل بها إلي اآلن     

ـ          اول الخـروج   الخروج فظل في رفح لمدة شهر أو يزيد يح
 في الوقت الذي كانت فيـه سـلطات االحـتالل            ، ولكنه فشل 

 فجاء إلي الشيخ أحمد ياسين يعلن فشله         ، تبحث عنه بضراوة  
 ثم استطاعت سلطات االحتالل اعتقاله بعد ذلك         ، في الخروج 

 وقد ألقي القبض عليهم في الفتـرة         ، كما اعتقلت الشيخ ياسين   
 وتضمنت الئحـة     ،٠١/٠٧/١٩٨٤  إلي  ١٥/٠٢/١٩٨٤ من

 تشـكيل منظمـة      : االتهام للشيخ ياسين ورفاقه عدة تهم منها      
 وإقامة دولة إسالمية     ، دينية متطرفة هدفها إزالة دولة إسرائيل     

  .  وإيقاع إصابات باليهود ، مكانها



ولكي تبالغ النيابة فـي خطـورة الـتهم أحضـرت           
وهـو   وعملت منها معرضا عسكريا داخل القاعـة          ، األسلحة

  . أمر غير مألوف في مثل هذه األحوال

وقد حاولت إسرائيل أن تستغل القضية في اإليقـاع         
بين منظمات المقاومة الفلسطينية والحركة اإلسالمية فأشاعت       
أن األفراد المقبوض عليهم اشتروا السالح ألجـل مقاومـة          

 وادعت أن الحركـة اإلسـالمية        ، منظمة التحرير الفلسطينية  
ة تضم خمسين شخصا من قيادات المنظمة مطلوب        لديها قائم 
  ،  وقد صدق هذا الكالم الكثير من أفـراد المنظمـة           ، تصفيتهم

ولكن انكشفت هذه الكذبة عندما بدأت المحاكمة وكانت التهم         
  . الموجهة هي إزالة دولة إسرائيل وإقامة دولة إسالمية مكانها

  -  محامي الـدفاع    - وقد حاول األستاذ ناظم عويضة    
 كيف يمكن    : وضع حد للمبالغة الواردة في الئحة االتهام فقال       

إلنسان مشلول عاش تحت االحتالل فترة طويلة أن يخطـط          
 دولة عربية هزيمتها؟     ٢٢ إلبادة دولة إسرائيل التي لم تستطع     

  ! فكيف تتخوف الحكومة من مثل هذا الرجل العاجز صحيا؟

ا علي تقديم   ولكن رد القاضي كان متشددا إذ قال رد       
 لقد درسـت التـاريخ ولكـن         ': محامي الدفاع ناظم عويضة   



 إن أقرب تجربة في هذه المرحلة        ، أخاطبك اآلن من الحاضر   
هي تجربة الخميني إذ بدأ الخميني بفكرة والفكـرة أوجـدت           

 وأنا ال أستبعد أن إنسانا يحمل هذا الفكـر أن            ، طريقة العمل 
 يقصد الشيخ    ( قله ولسانه يحقق ما حققه الخميني خاصة أن ع      

  .'  ال زاال يعمالن ) أحمد

 إذ   ؛ وقد جاءت أحكام المحكمة فـي غايـة القسـوة         
 ويعلـق    ،  عامـا   ١٣ حكمت علي الشيخ أحمد ياسين بالسجن     

 إنه لو كانـت هيئـة        ': األستاذ ناظم عويضة علي ذلك قائال     
الدفاع مشكلة من أفضل المحامين في العالم فإن النتيجة لـن           

 والحكم القاسي الذي أطلق كان يهدف أوال إلي بتـر            ، تختلف
وردع كل حركة تفكر مجرد تفكير فيما عمله الشـيخ أحمـد            

  .' ياسين

 قرار الحكم
  : كان نص قرار المحكمة اإلسرائيلية كما يلي

لقد وقفنا بإسهاب في قرار الحكم أمام خلفية ودوافع          ' 
الفعل فـإن هـذا لـيس        وب  ، ومالبسات التنظيم لهذه المحكمة   

تنظيما عاديا لشبان من أبناء المنطقة من نوع حاالت التنظيم          
  . التي تجلب في أحيان متقاربة أمام المحكمة العسكرية



إننا أمام مجموعة من الرجال الجديين ذوي األساس        
 وقد وضعوا نصب أعينهم      ،  ذوي ثقافة وتجربة حياتية     ، المتين

  ي منطقتنا وذلك بأمر زعيمهم    فرض سلطة الدين اإلسالمي ف    
 من خالل إحراز أهداف سياسية       )  يقصد الشيخ أحمد ياسين     ( 

  . من ضمنها تصفية دولة إسرائيل بقوة السالح

إن حقيقة كون األمر يتعلق برجال ذوي أساس متين         
وثقافة ال تشكل في نظرنا بالطبع ظرفا مشددا ولكنها تشـير           

 والشيء األسـاس     ، رتبة عليها إلي جدية النوايا والمخاطر المت    
هو أن هذه المجموعة شرعت بإخراج نواياهـا مـن حيـز            

 واشترت كميات ملموسة من األسلحة       ، التفكير إلي حيز الفعل   
وليس من المألوف أن نصطدم بكميات كبيرة نسبيا إلي هـذا           
الحد من األسلحة وليس عبثا أن أساس األسلحة مكـون مـن    

  ٤٠ كان قد تم شراء ما يزيـد عـن        أسلحة نارية بالذات فإذا     
  ، قطعة سالح في مرحلة كهذه وقبل أن يشرعوا بالتـدريبات         

فمن الواضح لنا ما الذي سيحدث لوال اكتشاف المؤامرة فـي           
  . المرحلة التي اكتشفت بها

إن حقيقة كون األمر يتعلق بمجموعة عملـت علـي          
  وكانت لديها طموحات سياسية لغـرض الـدين         ، خلفية دينية 



ليس بالضرورة أن تؤدي إلي زيادة خطورة وضع المتهمين         
 إن ما يتعين علينا      ، فقط ولكن تؤدي إلي زيادة تشديد عقوبتهم      

 كمـا    - وضعه نصب أعيننا هو أن المتهمين كـانوا ينـوون         
 إلي إبادة دولة إسرائيل وإقامـة        - أشاروا وكهدف بعيد المدي   

ل بأن هـذه أحـالم       وليس بوسعنا القو    ، دولة إسالمية مكانها  
  '... فارغة

 إن المحـاكم التـي تحـاكم         ': ويتابع قـرار الحكـم    
مجموعات إرهابية ذات مخططات سياسية أو خالفها يجـب         
عليها عند فرض أحكامها أن تفضل اعتبارات التشديد سواء          
من ناحية الجزاء المستحق أو من ناحية تحقيق عامل الـردع    

 كل مواطن أينما وجـد       وعلي  ، وتفضيله علي سائر الظروف   
أن يعلم بأنه إذا ما انتظم في أية مجموعة ألهداف ممنوعـة            

  ( من خالل استخدام القوة والرغبة فـي اسـتخدام السـالح          
 فإن حكمـه   ) وخاصة إذا شرع بإخراج خطته إلي حيز التنفيذ     

  .' هو الحبس لفترة طويلة

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها ضـد الشـيخ         
 الشيخ أحمد إسـماعيل حسـن        )١(  المتهم رقم   ': أحمد ياسين 
 كان المبـادر إلقامـة       -  الزيتون  -  غزة  -١٩٣٦ ياسين مواليد 



 لقـد وقفنـا      ، التنظيم والذي وقف علي رأسه علي حد سواء       
 إنه المسئول    ، بإسهاب أمام شخصيته وصفاته في قرار الحكم      

  وينبغي النظـر لـه    ، عن نشاط كل المجموعة بصورة عملية     
  . باعتباره أنه أخطأ وقاد اآلخرين إلي الخطأ

لقد درسنا كيفية النظر إلي وضعه الجسـماني فـي          
 فمن جهة نحن نتفق مبدئيا مع أقوال         ، إطار اعتبارات معاقبته  

النيابة بأنه ال ينبغي إعطاء وزن فعلي لهذه الظروف فيما هو           
 واضح لنا بأن المتهم قد فعل ما فعل علي الرغم من اعتالل           

 فعلي الرغم من ذلك فهو لم يمتنع عن النشاط غيـر             ، صحته
  . القانوني

ومع ذلك فالمحكمة ال يسـعها أن تتجاهـل ظـرف           
شخص كهذا وعليه فقد قررنا أن نأخذ بعين االعتبار وبقـدر           

 ويجب أن يكون واضحا أنه ليس لـدينا          ، ما وضعه الصحي  
قوبة التي  شك بأنه لوال ذلك لكنا فرضنا علي المتهم كامل الع         

  . افترضتها النيابة في إطار العقاب الذي رسمته إجماالتها
 

 يجـب أن     )١( فضال عن ذلك فإن عقوبة المتهم رقم      
تعكس مقدار مسئوليته التي تفوق سائر المتهمين فـي هـذه           



 بالسـجن الفعلـي      )١(  نحن نحكم علي المتهم رقـم       ، القضية
  .'  عاما من تاريخ اعتقاله ١٣ لمدة

 راج عن الشيخ أحمد ياسيناإلف 
وقد أمضي الشيخ ياسين أحد عشر شهرا فقـط مـن          

 مـن    ١ المدة المقررة العتقاله حتي تم اإلفراج عنه في يـوم         
 في عملية تبـادل      ١٩٨٥/٥/٢٠  هـ الموافق   ١٤٠٦ رمضان

 القيادة العامة بقيادة     - األسري التي قامت بين الجبهة الشعبية     
 وكانت الجبهة الشعبية قد      . ئيليةأحمد جبريل والسلطات اإلسرا   

  ، أسرت ثالثة من الجنود اإلسـرائيليين فـي حـرب لبنـان           
وفاوضت سلطات االحتالل في اإلفراج عـنهم فـي مقابـل           

 وكانت عمليـة     ، اإلفراج عن المسجونين من تيارات المقاومة     
 إذ تـم     ؛ ناجحة للغاية أدارتها الجبهة الشعبية بنجـاح كبيـر        

 أسير فلسطيني من المنتمـين لحركـات         ١٢٠٠ اإلفراج عن 
  . المقاومة الفلسطينية في مقابل الجنود الصهاينة الثالثة

 عودة الشيخ إلي العمل الحركي 
وخالل الفترة التي قضاها الشيخ ياسين في السـجن         

 وتولي المسئولية    ، ظلت الحركة تسير بنفس نظامها ونشاطها     



بعد عودة الشيخ ظل سنة      و  . بدال منه األستاذ عبد الفتاح دخان     
تقريبا بعيدا عن العمل التنظيمي حتي يبعد عنه أعين قـوات           

  .  بينما ظل يمارس العمل العام كما كان ، االحتالل

وبعد انتهاء هذا العام عاد الشيخ أحمد ياسين ليمارس         
مهامه في اإلعداد للعمل العسكري والذي عاد ليعمـل بقـوة           

 فقـام    ،  التي وقع فيها التنظـيم     محاوال تفادي األخطاء السابقة   
التنظيم هذه المرة علي درجة عالية مـن السـرية والتكـتم            

  . واالعتماد في االتصاالت علي أسلوب النقاط الميتة

  ' بدأ التنظيم العسكري نشاطه في هذا الوقت تحت اسم        
ـ      ' منظمة الجهاد والدعوة     .'  مجـد   '  واختصارا كان يرمز له ب

م به في ذلك الوقت هـو اختطـاف وقتـل           وكان أشهر ما قا   
 ثم اختطاف وقتـل      )  آفي ساسبورتاس   ( إسرائيلي يدعي  جندي

 إضافة إلي اختطاف عدد من       )  إيالن سعدون   ( جندي آخر هو  
 مما أثار ارتباكا شديدا      ؛  ثم إعدامهم   ،  والتحقيق معهم   ، العمالء

ومن يقوم   فقد كانوا ال يعلمون ماذا يحدث         ، لدي اإلسرائيليين 
  . بهذا العمليات



 ضوابط اختطاف العمالء وإعدامهم
إن اختطاف العمالء والمتعـاونين مـع المحتـل أو          
إعدامهم أو تهديدهم يكاد يكون من األمور المتعارف عليهـا          

 وهذا ما كـان يحـدث مـع االحـتالل            ، في ظل أي احتالل   
  فقد كانت بعض هذه العمليات تتم     ،٦٧ اإلسرائيلي وخاصة بعد  

 حتي أنه كـان فـي بعـض          ، في وضح النهار وأمام الناس    
 ولما كانـت     . األوقات يقتل كل يوم واحد أو أكثر من العمالء        

الحركة اإلسالمية ذات مرجعية شرعية وضـوابط إسـالمية         
تحكمها فقد كان لها أسلوب متميز في قضية التعامـل مـع            

 فقد كان يتم ذلك وفق أسـلوب شـرعي           ، العمالء وتصفيتهم 
 وأخـذ    ،  والتحقيق معه   ،  حيث كان يتم خطف العميل      ، منضبط

 ثـم تنقـل      ، اعترافاته في شكل شـريط مسـجل ومكتـوب        
التسجيالت للجنة المركزية التي تقرر العقوبة التي يسـتحقها         

 وهكذا   . هذا العميل علي أساس الجرائم التي اعترف بارتكابها       
ماء أناس أبرياء   كان يتم األمر دائما حتي ال تتحمل الحركة د        

 والدليل علي ذلك أن بعـض        . أمام اهللا لمجرد الظن والشبهة    
  ، أفراد الحركة اختطفوا أحد المتهمين بالتعامل مع االحـتالل        

 وكان   ، وأثناء التحقيق معه لطمه أحد أفراد التنظيم علي وجهه        



الرجل مريضا بالقلب فسقط ميتا قبل أن يتم التحقيق معـه أو            
 فما كان من الحركة إال أن دفعت ألهله دية           ، يعترف بجرائمه 

  . قتله خطأ
 



  هوامش

  
 البلدة الفلسطينية التـي قامـت فيهـا المذبحـة            )١(

  .٢٩/١٠/١٩٥٦ الصهيونية المشهورة يوم

 مات شهيدا في عملية اغتيال صهيونية غـادرة          )٢( 
  .٠٨/٠٣/٢٠٠٣  يوم السبت



 اندالع االنتفاضة األولي 
تفاضة األولي مخططا لها في هذا الوقـت        لم تكن االن  

 وإن كان في نية الحركة التوجه لتثوير الوضع ضـد            ، تحديدا
 وقد فرضت األحداث نفسها نتيجة حادث متعمد من          . االحتالل

أحد اإلسرائيليين الذي كان يركب مقطورة فدهم عمدا أربعة         
  ، عمال فلسطينيين عائدين من العمل داخل الخـط األخضـر         

 وقام بعض األفراد في بلدة       ، الشعب الفلسطيني في غزة   فثار  
 وطافوا بها في شـوارع البلـدة عـدة           ، جباليا بحمل النعوش  

مرات حتي استطاعوا أن يجمعوا أكبر عدد من األفراد فـي           
 اتجهت مسيرة الجنازة إلي المقبرة الكائنـة بـين           . الجنازات

نوا فـي حالـة      الذين كا   ، قرية جباليا ومعسكر جباليا لالجئين    
 فلما رأوا مسيرة الجنازة وصـلت إلـي          ، ثوران وغليان دائم  

 وبعـد    ، المقبرة خرج أهالي المعسكر لينضموا لحملة النعوش      
أن فرغوا من دفن الجنازات دفع الحماس الناس للتوجه إلـي           

 وهـاجموه    ، مركز الشرطة الذي كان قريبـا مـن المقبـرة         
ون بالنـار ممـا أدي إلـي         ورد الجنود اإلسرائيلي    ، بالحجارة

 وسقط العديد من الجرحي الـذين نقلـوا إلـي            ، سقوط شهيد 
 من ديسـمبر     ٨ مستشفي الشفاء في ذلك اليوم الثالثاء الموافق      



 وفي   .  وكانت هذه هي الشرارة األولي لالنتفاضة       ،١٩٨٧ عام
 ذهب الناس إلـي      -  من ديسمبر   ٩  يوم األربعاء   - اليوم التالي 

 وكان علي رأس المتوجهين      ، عطاء الدم للجرحي  المستشفي إل 
إلي المستشفي طالب الجامعة اإلسالمية في غزة الذين كانوا         

  ، هم رأس الحربة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي في غـزة         
 وتحول األمر    ، حيث كانوا في صدام دائم مع قوات االحتالل       

  ، إلي مواجهات شـديدة فـي المستشـفي مـن المولوتـوف           
  ،  مما أدي إلـي وقـوع جرحـي جـدد           ،  والقنابل  ، حجارةوال

 وكان العالم كله يشاهد هذه المصـادمات         ، وصدامات جديدة 
  . علي الهواء

 كانت الحركة    -  من ديسمبر   ٩  األربعاء  - في هذا اليوم  
اإلسالمية قد قررت اجتماعا طارئا في المساء لدراسة الواقع         

 الشيخ أحمد ياسين     :  وهم  ، خوان فاجتمعت قيادة اإل    ، واستثماره
 واألسـتاذ    ، والدكتور إبراهيم اليازوري واألستاذ محمد شمعة     

 والدكتور عبد العزيز الرنتيسي من خـان         ، عبد الفتاح دخان  
 وكان الشيخ أحمـد      ،  والمهندس حسين نشار من رفح      ، يونس

 بينما رفضـها   ، ياسين أكثر المتحمسين لفكرة تثوير األوضاع     
 كان رأي المعارضين أن االنتفاضة سـتقوي         . عض اآلخر الب



من وضع القوي غير اإلسالمية الموجـودة علـي السـاحة           
 ولم يعد مقتنعـا      ، الفلسطينية بعد أن لفظها الشعب الفلسطيني     

 كما أن هذه االنتفاضة قد تـؤدي إلـي           . بأفكارها وسلوكياتها 
ة  وإلحاق الضـفة وقطـاع غـز        ، ضيق قوات االحتالل بها   

  . باألردن

 وعلي رأسـهم     - وعلي الطرف اآلخر كان المؤيدون    
 يرون أنه ال يهم مـا إذا انتفعـت الفصـائل             - الشيخ ياسين 

 المهم أن يعمل الجميع لخدمة       ، األخري أم لم تنتفع باالنتفاضة    
 وأن أي نظام عربي مهما كان قاسيا سيكون أفضـل            ، القضية

عبـث بمقـدرات    ألف مرة من االحتالل البغـيض الـذي ي        
  . وأعراض وشباب الشعب الفلسطيني

وكان الجميع يعلم أن االنتفاضة ليس الهـدف منهـا          
 وألن هذا يحتاج     ،  ألن هذا بالطبع ليس في إمكانياتها       ؛ التحرير

 ولكن كان المهم هو انتشـال        ، جهدا أكبر من مجرد انتفاضة    
 الشعب مما هو فيه وإعطاؤه دفعة جديدة بعدما بـدأ اليـأس           

  . يخيم علي الكثيرين

وهكذا قرر المجتمعون بدء االنتفاضة بعد يومين من        
 وكانـت قـوات      ،١٢/١٢/١٩٨٧ اإلعداد أي من يوم السبت    



االحتالل قد قررت إغالق الجامعة اإلسالمية خشية التصعيد        
 فتقرر نقل المواجهات     ، المتوقع من طالب الحركة اإلسالمية    

 ثـم إلـي      ، ة من خان يـونس     وبدأت االنتفاض   ، إلي الشوارع 
 وهكـذا كـل يـوم كانـت          ،  ثم إلي رفح    ، الحارات في غزة  

االنتفاضة تنتقل إلي مكان جديد حسب استعداد المنطقة للعمل         
 وكان من أهداف هذا االنتقال إنهاك قوات االحتالل          ، والحركة

التي كان عليها أن تواجه الصدامات كل يـوم فـي منطقـة             
  .١٤/١٢/١٩٨٧  البيان األول في وتم إصدار  . جديدة

 البيان األول لحركة حماس
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا اصـِبروا وصـاِبروا           { 
ونتُفِْلح لَّكُماتَّقُوا اَهللا لَعاِبطُوا ورسورة التوبة ـ آيـة    ( }  و

٢٠٠(.  

  : يا جماهيرنا المرابطة المسلمة
يوم علي موعد مع قدر اهللا سبحانه النافذ فـي          أنتم ال 

 بل أنتم جزء من هذا القدر الذي سـيقتلع           .. اليهود وأعوانهم 
  . جذور كيانهم إن آجال أم عاجال بإذن اهللا سبحانه وتعالي



إن مئات الجرحي وعشرات الشهداء الـذين قـدموا         
أرواحهم خالل أسبوع في سبيل اهللا من أجـل عـزة أمـتهم             

 ومن أجل استعادة حقنا في وطننا رفعا لرايـة اهللا            ، وكرامتها
 لهي تعبير صادق عن روح التضحية والفـداء          - في األرض 

التي يتمتع بها شعبنا والذي قض مضاجع الصهاينة وزلـزل          
 والذي أثبت للعالم أن شعبا يطلب الموت ال يمكن أن            ، كيانهم
  . يموت

البد أن يفهـم اليهـود بـرغم قيـودهم وسـجونهم            
 برغم المعاناة التي يعانيها شـعبنا فـي ظـل            .. معتقالتهمو

  ..  برغم شالالت الدماء التي تنزف كل يوم        .. احتاللهم المجرم 
 فإن شعبنا أقدر منهم علي الصبر والثبات في          ، برغم الجراح 

وجه طغيانهم وغطرستهم حتي يعلمـوا أن سياسـة العنـف           
م يعشـقون جنـات     ستقابل بأشد منها من أبنائنا وشبابنا ألنه      
  . الخلد أشد مما يعشق أعداؤنا الحياة الدنيا

لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في األرض المحتلة        
 رفضا لسياسـة انتـزاع       .. رفضا لكل االحتالل وضغوطاته   

 رفضا لسياسة القهـر مـن        .. األراضي وغرس المستوطنات  
 جاءت لتوقظ ضـمائر الالهثـين وراء السـالم           .. الصهاينة



 وراء مصالحات    ..  وراء المؤتمرات الدولية الفارغة     .. الهزيل
 وأن يتيقنـوا أن      .. جانبية خائنة علي طريق كامـب ديفيـد       

  . اإلسالم هو الحل وهو البديل

أال فليعلم المستوطنون المستهترون أن شعبنا عـرف        
 وأن   ،  طريق االستشهاد وطريق التضـحية      - ويعرف طريقه 

 ولـن تجـديهم سياسـة        ،  هذا الميـدان   شعبنا جواد كريم في   
العسكريين والمستوطنين وستتحطم كل محـاوالتهم إلذابـة        
شعبنا وإبادته برغم رصاصهم وبـرغم عمالئهـم وبـرغم          

وليعلموا أن العنف ال يولد إال العنف وأن القتل ال            .. مخازيهم
 وأنا الغريق فما خوفي مـن        :  وصدق القائل   . يورث إال القتل  

  . البلل

  : وللصهاينة المجرمين
  -  عن مخيماتنا   -  عن مدننا   - ارفعوا أيديكم عن شعبنا   

  .  معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة ، عن قرانا

وليعلم العالم أن اليهود يرتكبون الجرائم النازية ضد        
ولَتَعلَمن نَبَأه بعد    ،{  وأنهم سيشربون من نفس الكأس      ، شعبنا
  .) ٨٨ص ـ آية  (} ِحيٍن



 فقد خسـر     ، واضح من البيان أنه آن األوان للمقاومة      
 وكان الذي أملي كلمات البيـان        ، الشعب الفلسطيني كل شيء   

 وأنا الغريق فما خوفي      '  وقد صارت عبارة    ، هو شيخنا الشهيد  
 محل نقـاش طويـل بـين الخبـراء والمحللـين             ' من البلل 

 وكانت البيانات التي     ، سرائيلياإلسرائيليين علي التليفزيون اإل   
تصدرها الحركة بعد ذلك غالبا ما تكون ثمرة أفكار الشـيخ           

 ولكن كان يمكن أن يشارك آخرون إذا كانـت           ، أحمد ياسين 
 وكان الشيخ يتولي إضافة إلي ذلك كما         . لدي أحدهم فكرة ما   

 األمـور الماليـة      - رحمه اهللا -)١( قال الشهيد صالح شحادة   
 وكان هو الناطق الرسمي باسم الحركة أمام األوساط          ، للحركة
  . الرسمية

 إنـه بعـد اشـتداد        ':  رحمه اهللا   - يقول الشيخ الشهيد  
االنتفاضة أصبحت لدي الحركة استراتيجية مستقبلية واضحة       

 ولـن تتوقـف    ، أن المقاومة مستمرة ضد المحتل حتي يرحل   
ـ      ، حتي يرحل عن الشعب الفلسطيني     تعيد  وعن أرضـه ليس

  .' حريته وكرامته

ورغم أن الشيخ الشهيد كان قد ظهر في هذه الفتـرة           
  . كزعيم محرك لالنتفاضة إال أنه كان ينفي ذلك عـن نفسـه           



وكانت سلطات االحتالل كثيرا ما تطالبه بوقـف االنتفاضـة          
  ،  أوقفوها أنتم   :  ولكنه كان دائما ما يقول لهم       ، وتهدده بالترحيل 

يروي الشيخ الشهيد أنه مرة اسـتدعاه ضـابط      . فأنتم السلطة 
  :  ودار بينهما هذا الحوار ، الشؤون العربية

  .  نريد منك أن توقف االنتفاضة : الضابط

 أوقفها أنت فأنت     ،  أنا ال شأن لي بذلك      : الشيخ ياسين 
  . السلطة

 ورقة واحدة منك تصدرها كفيلـة بإيقـاف          : الضابط
  . االنتفاضة

 ال  ،  أنـا ال أسـتطيع أن أفعـل هـذا      : الشيخ ياسين 
  . أستطيع أن أصدر شيئا وهذا ليس من شأني

 أنـا مـا أريـده اليـوم أن توقـف             ، اسمع  : الضابط
 وعندما يأتي يوم الشجر والحجـر سأضـع لـك            ، االنتفاضة

  !!  اذبح : رقبتي وأقول لك



علي أي حال أنا قلت لك إنني لـيس           : الشيخ ياسين 
  .  وال شأن لي بها ، نتفاضةلي عالقة باال

 أنـا    ،  أنا قلت لك أريد أن توقف االنتفاضة        : الضابط
 وساعتها   ، أستطيع أن أرميك في جنوب لبنان خارج بيتك هذا        

  !!  واضرب به )  كالشينكوف ( خذ

  . افعل ما بدا لك  : الشيخ ياسين

 هذا الحوار إحدي العينات التي تظهـر صـالبة           * 
 كما تظهر أيضا أن اليهود كـانوا         ، هة اليهود الشيخ في مواج  

يعرفون مدي تأثير هذا الرجل علـي الشـارع الفلسـطيني           
 حتي أن ورقة واحـدة يصـدرها كفيلـة بإيقـاف             ، المقاوم

  . االنتفاضة

 ***  



  )  حماس ( حركة المقاومة اإلسالمية
ـ     ' حماس '   حركـة المقاومـة      '  هو االسم المختصر ل
 تعمـل علـي      ، وهي حركة مقاومة شعبية وطنية      ' اإلسالمية

توفير الظروف المالئمة لتحقيق تحرر الشـعب الفلسـطيني         
  ، وخالصه من الظلم وتحرير أرضه من االحتالل الغاصـب        

والتصدي للمشروع الصهيوني المـدعوم مـن قبـل قـوي           
  . االستعمار الحديث

 حركة جهاديـة بـالمعني الواسـع         '  حماس  ' وحركة
  ،  وهي جزء من حركة النهضـة اإلسـالمية         ، لجهادلمفهوم ا 

تؤمن أن هذه النهضة هي المدخل األساس لتحرير فلسـطين          
عملي    وهي حركة شعبية إذ إنها تعبير       ، من النهر إلي البحر   

عن تيار شعبي واسع ومتجذر في صـفوف أبنـاء الشـعب            
الفلسطيني واألمة اإلسالمية يري في العقيـدة والمنطلقـات         

مية أساسا ثابتا للعمل ضد عدو يحمل منطلقات عقائدية         اإلسال
 وتضـم    ، ومشروعا مضادا لكل مشاريع النهوض في األمـة       

  ،  في صفوفها كل المؤمنين بأفكارها ومبادئهـا        '  حماس  ' حركة
المستعدين لتحمل تبعـات الصـراع ومواجهـة المشـروع          

  . الصهيوني



       كان أول ظهور السم حركـة المقاومـة اإلسـالمية         
 وقـد    ،  م  ١٩٨٧  مع انطالق االنتفاضة في ديسـمبر       ) حماس( 

 جنـاح مـن أجنحـة        ' عرفت الحركة نفسها منذ البداية بأنها     
 وهي استمرار لعمل اإلخوان      ' اإلخوان المسلمين في فلسطين   

الدعوي والمقاوم في فلسطين منذ بداية األربعينيات من القرن         
 وفي عمليات    ،  م  ١٩٤٨ بالعشرين حين شاركوا بقوة في حر     

 وفي معسـكرات     ،  م  ١٩٥٥-١٩٥٣ المقاومة في قطاع غزة   
 م وفـي     ١٩٧٠-١٩٦٨  في  )  تحت غطاء حركة فتح     ( الشيوخ

محاوالت الشيخ أحمد ياسين في أوائل الثمانينيـات إلـي أن           
 واعتقـل    )  المجاهدون الفلسطينيون   ( كشف تنظيمه العسكري  

 اتخذت قيادة اإلخـوان      ١٩٨٥ م وفي صيف عا    ،  م  ١٩٨٤ سنة
المسلمين في فلسطين قرارا باستغالل أية أحـداث إلعـالن          

 وقد استشهد اثنان من شباب اإلخوان      ، المواجهة ضد االحتالل  
  ١٩٨٦. في المواجهات التي شهدتها جامعة بيرزيت سنة

 كانت الظروف قد نضـجت       ١٩٨٧ ومع نهايات عام  
يـد يواجـه المشـروع      بما فيه الكفاية لبروز مشـروع جد      

 ويقوم علي أسس جديدة تتناسب مـع         ، الصهيوني وامتداداته 



 فكانـت حركـة المقاومـة        ، التحوالت الداخلية والخارجيـة   
  .  التعبير العملي عن تفاعل هذه العوامل '  حماس ' اإلسالمية

  '  حمـاس   ' وقد جاءت حركـة المقاومـة اإلسـالمية       
ها الشـعب الفلسـطيني     استجابة طبيعية للظروف التي مر ب     

وقضيته العادلة منذ استكمال االحتالل الصـهيوني لـألرض         
  ١٩٦٧. الفلسطينية عام

 والوعي   ، وأسهم الوعي العام لدي الشعب الفلسطيني     
المتميز لدي التيار اإلسالمي الفلسطيني في بلورة مشـروع         
حركة المقاومة اإلسالمية الذي بدأت مالمحه تتكون في عقد         

 كما تـم     ، ات حيث تم تكوين أجنحة ألجهزة المقاومة      الثمانيني
تهيئة القاعدة الجماهيرية للتيار اإلسالمي باالستعداد العملـي        
لمسيرة الصدام الجماهيري مع االحـتالل الصـهيوني منـذ          

  ١٩٨٦. عام

وقد أسهمت المواجهـات الطالبيـة مـع سـلطات          
االحتالل في جامعات النجاح وبيرزيت في الضـفة الغربيـة          
والجامعة اإلسالمية في غزة في إنضاج الظـروف الالزمـة          

 خاصـة    ، النخراط الجماهير الفلسطينية في مقاومة االحتالل     
وأن سياساته الظالمة وإجراءاته القمعية وأساليبه القهرية قـد         



راكمت في ضمير الجماهير نزعة المقاومة واالستبسال فـي         
  . مقاومة االحتالل

م كان حادث االعتداء اآلثم       ١٩٨٧  من ديسمبر   ٨ وفي
الذي نفذه سائق شاحنة صهيوني ضد سيارة صغيرة يستقلها         

 وأدي إلي استشهاد أربعة من أبنـاء الشـعب           ، عمال عرب 
 وقـررت    ، الفلسطيني في مخيم جباليا لالجئين الفلسـطينيين      

  ٩  وهو ما حدث فعال يـوم       ، الحركة اإلسالمية تثوير الوضع   
ا خرجت المظاهرات من مخيم جباليا       عندم  ١٩٨٧ من ديسمبر 

  . إعالنا بدخول مرحلة جديدة من جهاد الشعب الفلسطيني

  ' ة المقاومة اإلسـالمية   وصدر البيان األول عن حرك    
 الذي عبـر عـن مجمـل         ١٩٨٧  من ديسمبر   ١٤ يوم  ' حماس

توجهاتها وسياساتها إيذانا ببدء مرحلة جديدة في جهاد الشعب         
  . الل الصهيوني الغاشمالفلسطيني ضد االحت

 وتغلغله فـي     ، ولعراقة التنظيم اإلخواني في فلسطين    
وسط الشعب الفلسطيني فإن حماس لم تبدأ من ذيل القائمة بل           
  . بمجرد ظهورها أصبحت المنافس األول والقوي لحركة فتح



 شعار الحركة
يتكون شعار الحركة من صورة لمسجد قبة الصخرة        

 ويحيط بصورة القبة علمان      ، لسطينتعلوها خارطة صغيرة لف   
 ليظهـرا    ،  رسم كل منهما علي صورة نصف قوس        ، لفلسطين

 ال   '  وقد كتب علي العلم األيمن عبارة       ، وكأنهما يحتضنان القبة  
 محمد رسول    '  فيما كتب علي العلم األيسر عبارة       '، إله إال اهللا  

  ،  قاعدة القبة   ويتعانق في أسفل القبة سيفان يتقاطعان عند        ' اهللا
  . ثم يفترقان مكونين إطارا سفليا للقبة

 فيمـا كتبـت      ، وقد كتب تحت الصورة كلمة فلسطين     
 علي شريط تحت     '  حماس  -  حركة المقاومة اإلسالمية    ' عبارة

  . الصورة

  ''  ال إلـه إال اهللا      ' وترمز صورة المسجد وعبـارات    
 فيمـا    ، ها العقائدي  وعمق  ،  إلسالمية القضية   ' محمد رسول اهللا  

 الثابـت مـن أن       '  حمـاس   ' تشير الخارطة إلي موقف حركة    
الصراع يدور لتخليص كل فلسطين بحدودها االنتدابية مـن         

 ورفض الحركة لحصر القضية في األراضـي         ، نير المحتل 
  .  م ١٩٦٧ المحتلة عام



أما السيفان فهما يرمزان للقوة والنبل كما كانا دائمـا          
 التـي تخـوض      '  حماس  '  وحركة  ، لعربي والمسلم في العقل ا  

صراعا مع محتل ال يراعي أية قيمة تتمسك فـي صـراعها            
 وتوجه قوتها نحو خصمها الحقيقي دون        ، بقيم النبالة والشرف  

  . لين أو انحراف

 أهداف حماس 
  :  وهي ، لحركة حماس أهداف استراتيجية

  .  تحرير كل فلسطين من النهر إلي البحر -١ 

  .  إقامة الدولة اإلسالمية علي أرض فلسطين -٢ 

  : ولها عدة أهداف مرحلية منها
 ونشر الوعي    ،  أسلمة المجتمع الفلسطيني    -١ 

  . اإلسالمي بين أبنائه

 الحفاظ علي خيار المقاومة خيارا أبـديا         -٢ 
  . في وجه المحتل الصهيوني

 والتمسك   ،  تحقيق وحدة وطنية فلسطينية     -٣ 
 وااللتقـاء حـول      ، وحدة الصف الفلسطيني  ب

  . خيار المقاومة



 الطرح السياسي والفكري
  )  قراءة في ميثاق الحركة ( 

يقوم الطرح السياسي والفكري لحركة حماس علـي        
  :  لعل أهمها ، عدة مبادئ

 فقد أعلنت الحركة     :  المرجعية اإلسالمية   -١ 
في المادة األولي من ميثاقهـا أن اإلسـالم         

 منه تسـتمد أفكارهـا ومفاهيمهـا         ، منهجها
  ، وتصوراتها عن الكون والحيـاة واإلنسـان      

 ومنه تستلهم    ، وإليه تحتكم في كل تصرفاتها    
  . ترشيد خطاها

 ال تقصر الحركة نفسـها فـي بعـدها           -٢ 
المكاني علي بقعة دولة فلسطين بـل هـي         

 كما تشير المـادة الخامسـة مـن          ( موجودة
ـ   ) الميثاق ا تواجـد المسـلمون الـذين        حيثم

 في أي بقعة     ، يتخذون اإلسالم منهج حياة لهم    
 فهي بذلك تضـرب فـي        ، من بقاع األرض  

  . أعماق األرض وتمتد لتعانق السماء



 الحركة ال تمانع أن يعيش المسلمون مع         -٣ 
أبناء الديانتين اليهودية والمسيحية في وطـن       

  فكما تشـير المـادة      ، واحد في ظل اإلسالم   
السادسة أنه في ظـل اإلسـالم يمكـن أن          
يتعايش أتباع الديانات جميعا في أمن وأمان       

  . علي أنفسهم وأموالهم وحقوقهم

 حددت حركة حماس أهدافها في المـادة         -٤ 
التاسعة من الميثاق حيث تـري أن أهـدافها         

 منازلة الباطل وقهره ودحـره ليسـود         : هي
فـوق   وينطلق مـن      ،  وتعود األوطان   ، الحق

 معلنـا قيـام دولـة        ، مساجد فلسطين األذان  
 ليعود الناس واألشياء كل إلي مكانه        ، اإلسالم
  . الصحيح

 تنظر الحركة إلي أرض فلسطين علـي         -٥ 
 فكما تذكر المـادة      ، أنها أرض وقف إسالمي   

 تعتقـد حركـة المقاومـة        ': الحادية عشـرة  
اإلسالمية أن أرض فلسـطين أرض وقـف        

يال المسـلمين إلـي يـوم       إسالمي علي أج  



 ال يصح التفريط بها أو بجزء منهـا          ، القيامة
 وال تملك    ، أو التنازل عنها أو عن جزء منها      

 وال   ، ذلك دولة عربية أو كل الدول العربيـة       
 أو كـل الملـوك       ، يملك ذلك ملك أو رئيس    

 وال تملك ذلك منظمـة أو كـل          ، والرؤساء
  ، بيـة المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عر     

ألن فلسطين أرض وقـف إسـالمي علـي         
  .' األجيال اإلسالمية إلي يوم القيامة

 تسعي الحركة لتحقيق أهدافها من خالل        -٦ 
 الدائرة الفلسطينية    : دوائر ثالث للحركة وهي   

 وتـذكر    ، والدائرة العربية والدائرة اإلسالمية   
 وكل دائرة من هذه      ': في المادة الرابعة عشرة   

الثالث لها دورها في الصراع مـع       الدوائر  
 وإنه لمن الخطأ     ،  وعليها واجبات   ، الصهيونية

 والجهل الفاضح إهمال أي دائرة من        ، الفادح
  .' هذه الدوائر

 تري الحركة أن التربية هـي السـبيل          -٧ 
للوصول لتحقيق أهدافها فكما تـذكر المـادة        



 ال بد من تربيـة األجيـال         ': السادسة عشرة 
ية في منطقتنا تربية إسالمية تعتمـد       اإلسالم

 ودراسـة كتـاب اهللا       ، أداء الفرائض الدينية  
  ،  ودراسـة السـنة النبويـة       ، دراسة واعيـة  

واالطالع علي التاريخ والتراث اإلسـالمي      
ــة  ــادره الموثق ــن مص ــات  ، م  وبتوجيه

 واعتماد المنـاهج     ، المتخصصين وأهل العلم  
فـي  التي تكون لدي المسلم تصورا سـليما        

الفكر واالعتقاد مع ضرورة الدراسة الواعية      
  ، عن العدو وإمكاناتـه الماديـة والبشـرية       
  ، والتعرف علـي مـواطن ضـعفه وقوتـه        

 وتقـف إلـي      ، ومعرفة القوي التي تناصره   
 مع ضرورة التعرف علي األحـداث        ، جانبه

 ودراسـة    ،  ومواكبـة المسـتجدات     ، الجارية
 مـع ضـرورة      ، التحليالت والتعليقات عليها  

 ودراسة كل ظاهرة مـن       ، التخطيط للمستقبل 
 بحيث يعـيش المسـلم المجاهـد         ، الظواهر



عصره علي علم بغايته وهدفه وطريقه وما        
  .' يدور حوله

  ،  ال تغفل الحركة دور المرأة في الجهاد        -٨ 
 للمـرأة    ': وكما تذكر المادة السابعة عشـرة     

ل عن  المسلمة في معركة التحرير دور ال يق      
 ودورها في    ، دور الرجل فهي مصنع الرجال    

  .' توجيه األجيال وتربيتها دور كبير

 ال تغفل الحركة دور الفن فـي معركـة           -٩ 
 فالحركة تعلن في المادة التاسـعة        ، التحرير

  ،  والمقالـة   ،  إن الكتـاب    ': عشرة من ميثاقها  
  ،  والزجـل   ،  والرسـالة   ،  والموعظة  ، والنشرة
 والمسـرحية    ،  واألنشودة  ، دة الشعرية والقصي

 إذا توافرت فيه خصائص الفـن        ، وغير ذلك 
  ،  فهو من لوازم التعبئة الفكريـة       ، اإلسالمي

 والترويح   ، والغذاء المتجدد لمواصلة المسيرة   
  .' عن النفس



 تقر حماس التعددية السياسية واختالف       -١٠ 
وجهات النظر مع سـعيها إليجـاد قواسـم         

  . ة للتصدي للمشروع الصهيونيمشترك

 تعتقد الحركة أن المعركة مـع العـدو          -١١ 
الصهيوني هي معركة وجود وليس معركـة       

 وأن صراعها معه صراع حضـاري        ، حدود
  . مصيري ذو أبعاد عقائدية

 تري الحركـة أن ثمـة التقـاء فـي            -١٢ 
المصالح بين الصهيونية المغتصـبة وبـين       

  ، ض المسـلمين  الغرب الذي مكن لها في أر     
فكالهما قد اتفقا علي اإلجهاز علي عـدوهما       

  ).  اإلسالم ( المشترك

  : مواقف حركة حماس
  :  علي المستوي الفلسطيني -١ 

واإلطار العام الذي يحكمها مع كافة القوي الفلسطينية        
  . هو التعاون والتنسيق في مشروع التحرير

  ) فلسطينية منظمة التحرير ال ( ف . ت . موقفها من م



تذكر المادة السابعة والعشرون من ميثـاق الحركـة         
 منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلي حركة          ': أن

 ففيهــا األب أو األخ أو القريــب أو  ، المقاومــة اإلســالمية
المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه؟        و   وهل يجف   ، الصديق

  .' رنا واحد وعدونا مشتركفوطننا واحد ومصابنا واحد ومصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هوامش

 اغتالتــه قــوات االحــتالل الصــهيوني     )١( 
  .٢٠٠٢/٧/٢٣ يوم



 موقفها من الفصائل األخري
يحكم حماس مع كل الفصائل الفلسـطينية التعـاون         
والتنافس لتحرير كل التراب الفلسطيني من قبضـة المحتـل          

 هـي أقـرب      وإن كانت حركة الجهاد اإلسـالمي       ، اليهودي
الحركات الفلسطينية إلي حركـة حمـاس نظـرا للتوافـق           

  . األيديولوجي بينهما

 موقفها من مفاوضات التسوية السلمية
يرتكز موقف حماس المبدئي من رفـض التسـوية         
السلمية مع الطرف اليهودي إلي المرجعية الشرعية في هـذا          
األمر حيث تتعارض المبادرات وما يسمي بالحلول السـلمية         

المؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة        و
 فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط         ، المقاومة اإلسالمية 
 حيث إن كل شبر من أرض فلسطين هو          ، في جزء من الدين   

  . ملك خالص للمسلمين

وال تمانع الحركة مـن عقـد الهدنـة المشـروطة           
  . م تكن اتفاقات نهائيةوالمحددة أو من الحلول الجزئية ما ل

  :  علي المستوي العربي واإلسالمي -٢ 



تؤمن حماس بأهمية الدور العربي واإلسـالمي فـي         
 هـي ملـك      -  كما قلنا   -  ألن فلسطين   ؛ حل القضية الفلسطينية  

  . للمسلمين جميعا ولما علي أرضها من مقدسات إسالمية

 حماس والعمل العسكري
كري علي أنـه خيـار      تنظر حماس إلي العمل العس    

  ، استراتيجي حتي يتم تحرير فلسطين من الغاصب اليهـودي        
وقد بدأت حماس عملياتها باختطاف الجندي آفي ساسبورتاس        

  '  وتم قتله عن طريق جناحها العسكري       ١٩٨٩  من فبراير   ٣ في
 لكـن هـذا      ،  بقيادة الشيخ الشهيد صالح شـحادة       ' المجاهدون

 بدأ تشـكيل     ١٩٩٠  وفي مايو   ١٩٨٩. الجناح ضرب في مايو   
 ومن أبرز    ،  الجناح العسكري للحركة    '  عز الدين القسام    ' كتائب

 والشـهيد    )١(  الشهيد عماد عقـل     : من تولوا مسئولية الكتائب   
  ).٣(  والشهيد محيي الدين الشريف )٢( المهندس يحيي عياش

 ***  



 إلي السجن مرة ثانية
عتقال قيـادات حمـاس     بدأت السلطات اإلسرائيلية با   

 وتحت التعذيب الوحشي اعترفـت القيـادات أن          ١٩٨٨ سنة
  ،  وأنه هو الذي ينظم العمل      ، الشيخ الشهيد هو مؤسس الحركة    

ولكن سلطات االحتالل رأت أنه ليس من صالحها اعتقاله في          
هذا الوقت فأبقت عليه في الخارج لكـي تصـطاد العـاملين        

ك نظم العمل بحيـث يصـبح        وعندما أحس الشيخ بذل     . حوله
 وأوكـل إدارة العمـل إلـي         ، دوره هو اإلشراف من بعيـد     

 ولكن بقاء الشـيخ خـارج        ).١( المهندس إسماعيل أبو شنب   
السجن لم يطل بعد اعتقال معظم قيادات حماس فتم اعتقالـه           

 واعتقلوا معه ابنه عبد الحميد الذي كـان          ،١٩٨٩/٦/١٥ في
 وبدأت رحلة من التعذيب      ، قط عاما ف   ١٦ عمره في هذا الوقت   

 ضرب   ،  سب وبصق في الوجه     : الشديد للشيخ الشهيد الصامد   
علي الرأس وفي الصدر حتـي ازرق صـدره مـن كثـرة             

 ومنع من النـوم      ، الضرب ثم شد لعروق الرقبة بشكل فظيع      
 ثم حاولوا الضغط عليـه بطريقـة أخـري           ، لفترات طويلة 
 في ضربه بشدة أمام أبيـه        وبدأ أربعة منهم    ، فأحضروا ابنه 

 كـان   -  رحمـه اهللا  -  ولكـن شـهيدنا   ، ألجل الضغط عليـه  



 علي أال يفتح لهم في اعترافاته خطوطـا          -  كما قال   - حريصا
جديدة غير التي يعرفونها ممن سبقه إلي االعتقال من قـادة           

 فقد كانـت     ،  حتي ال يورط القيادة البديلة في الخارج        ، حماس
 وبغياب قيادة تصعد قيـادة جديـدة         ، هرميحماس لها شكل    

 وذكر الشيخ أن من أكثر ما أطار صواب الصـهاينة            . تلقائيا
وهو معتقل أن بيان حماس الثاني صدر في هذا الوقت بعـد            

 وهم الذين اعتقدوا أنهم قضوا عليها بعدما         ، اعتقاله بأيام قالئل  
  .  شخص في يومين ١٥٠٠ اعتقلوا

 المحاكمة الثانية
 ووجهت   ،١٩٩٠  من يناير   ٢ انت هذه المحاكمة يوم   وك

  ٢٢ للشيخ هذه المرة الئحة اتهام طويلة ضـمت أكثـر مـن           
 وكان أهم    ،  وتتضمن خمسة عشر بندا     ، صفحة من الفلوسكاب  
  : ما جاء فيها يدور حول

 إنشــــاء منظمـات عسكـــرية       -١ 
لمقــاومة االحتــالل بـــــــدءا    

ون الفلسـطينيون   بـــ مجد ثم المجاهـد    
  . وانتهاء بحماس



 تجنيد أشخاص للعمل العسـكري ضـد         -٢ 
  . االحتالل

 آفـي    (  خطف وقتل جنـود إسـرائيليين       -٣ 
  ).  وإيالن سعدون ، ساسبورتاس

ــالء   -٤  ــدام العم ــاوي بإع ــدار فت  إص
  . والمتعاونين مع االحتالل

 خطف واغتيال العمالء والمتعاونين مع       -٥ 
  . االحتالل

  .  شراء السالح لهذه األغراض -٦ 

  .  تمويل هذه التنظيمات ماليا -٧ 

وفي المحكمة دار نقاش قوي بين الشيخ ياسين وهيئة         
المحكمة ذكر فيه الشيخ أن ما صنعه هـو واجـب إلزامـي             

 وهو   ، بإقامة المنظمات ومواجهة االحتالل وهو حقه الشرعي      
ة سياسية هدفها   يعتز بإقامة حماس التي هي في األساس منظم       

الوحيد ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أمـان          
  :  وهنا تدخل أحد القضاة قـائال       . واطمئنان علي أرض وطنه   

وهل هناك تحديد ألرض وطنه؟ فرد الشيخ بأن التحديد ليس          
 ونحن ال نتفاوض اآلن علي حـدود الدولـة      ، في هذه الساعة  



  ،  تحدد حـدودها حتـي اآلن       وإسرائيل نفسها لم    ، الفلسطينية
  ! فكيف يتوقع من منظمة ال زالت تحارب رسم حدود دولتها؟         

 نحن ال نتفاوض اآلن علي       ': وهنا تدخل رئيس المحكمة قائال    
  .  وأوقف النقاش في الموضوع .' حل القضية الفلسطينية

 الردود علي التهم
وقد قام محامو الدفاع بالتشاور مع الشـهيد ياسـين          

 الرد علي بنود االتهام في الئحة االتهـام الموجهـة           لتجهيز
  ):١(  وكان مما جاء فيها ، ضده

 وهذا ليس    ،  إن المتهم عمل إلقامة حركة حماس       -١ 
فقط حقه الطبيعي وإنما واجبـه األساسـي كإنسـان          

 حيث إنه ومنذ عشرات السنين       ، وكمسلم وكفلسطيني 
يرزح وطنه فلسطين وقطاعات عريض مـن أبنـاء         

 تحت نير احتالل     -  بما فيه المتهم    - لشعب الفلسطيني ا
  . غاشم ودخيل

 حركة المقاومة اإلسالمية حماس هـي حركـة          -٢ 
سياسية وهدفها ضمان حقوق الشـعب الفلسـطيني         

  ، الشرعية بالعيش بسالم وأمان علي أرض فلسـطين       



ومنظمته ال زالت تفضل السالم وعدم اللجوء إلـي         
  . العنف

عب الفلسطيني والمتهم نفسه قد اجتثوا من        إن الش   -٣ 
أرضهم ووطنهم بقوة العنف وبعد هدم مئات القـري         

  . وآالف البيوت وبطريق اإلرهاب والقتل الجمـاعي      
وكل يوم جديد هو عبارة عن حلقـة مـن أعمـال            

 وفي   ، االضطهاد القاسي ودوس حقهم األساسي كبشر     
 احـتالل   : ذات الوقت هم ال يرون لهذه السلسلة نهاية      

 واللغة الوحيدة التي خوطب بها المـتهم         ، يليه احتالل 
  . هي لغة الحرب والقتل واالضطهاد والتشريد

 يؤمن المنتمون لعقيدة اإلسالم والحركة إيمانا ال         -٤ 
يرقي إليه شك وكجزء من عقيدتهم بأن اللجوء إلـي          
الحرب والعنف هدفه واحد ووحيد وهو القضاء علي        

 حيث إن الهـدف      ؛ وإقامة العدل مكانه  الظلم والفساد   
من االحتراب هو القضاء علي الفساد والظلـم ذاتـه          

  . وليس القضاء علي بني البشرالمؤيدين له

 يري المتهم وحركة المقاومة اإلسـالمية جميـع          -٥ 
أبناء البشر متساوين ويتعاملون معهـم علـي هـذا          



ند  وهم ال يفرقون ع     ، األساس كما يأمرهم بذلك دينهم    
سعيهم للقضاء علي الظلم والفساد ومحاربتـه بـين         
المدافعين عن الظلم من حيث انتمـائهم الـديني أو           

 والمتهم وحركة المقاومة اإلسالمية فـي        ... العقائدي
حربهم ضد الظلم يتقيدون بالقوانين والشرائع التـي        
وضعها اإلسالم ألوقات الحرب والتي هي من أفضل        

عرفتها البشرية حتي يومنـا     القوانين والشرائع التي    
  . هذا

 وألن المتهم يدرك أنه ال يمر يـوم إال ويأخـذ             -٦ 
حظه من الضحايا الجديدة من أبناء شـعبه وأعمـال          
القتل والتشريد وهدم البيوت تحـت مـرأي العـالم          
وسمعه وعندما ترتفع أصوات هذا العالم وأصـوات        

 كفـي    ،  كفي لالحـتالل    : قطاعات عريضة منه قائلة   
 كفي لالضطهاد علي جميـع صـوره         ، هدم البيوت ل

وليوضع حد للظلم الفظيـع الواقـع علـي الشـعب           
 فإن هذه النـداءات      ... الفلسطيني منذ عشرات السنين   
 وفي هذه الحال كيـف       . تصطدم بآذان صماء للمحتل   

ال يفهم المتهم وأبناء حركته أنهم أمام محتل غاشم ال          



البندقية هـي الوسـيلة      و  ، يفهم إال لغة العنف والقوة    
 الوحيدة التي يخاطبهم بها؟

 إزاء هذا الوضع اختار المتهم وحركة المقاومـة          -٧ 
اإلسالمية اللجوء إلي حقهم األساس والطبيعـي فـي      
الدفاع عن النفس واختاروا اللجوء إلي ما هـو فـي           
متناول أيديهم من وسائل لهذا المحتـل بمـا فيهـا           

ك للعالم أجمع سواء كـان   معلنين ذل ، اإلخالل بالنظام 
ذلك عن طريق المظاهرات أو اإلضرابات وقـذف        

  . الحجارة أو توزيع المنشورات

 عندما لجأ المتهم وحركته إلي استعمال السـالح          -٨ 
فإنهم قد وجهوه إلي الجيش والمحتلين الذي يدافعون        

 ومن هنا فهم لم يقتلوا ولو طفال واحدا          ، عن االحتالل 
 في الوقت الذي يري      ، و امرأة واحدة  أو شيخا واحدا أ   

فيه المتهم ويري العالم أجمع جيشا كامال مدربا لدولة         
تدعي الديمقراطية يقوم بقتل أعداد غير محدودة من        

  . الشيوخ والنساء واألطفال

 لقد أصبح المتهم وحركته ممنوعين من العـيش          -٩ 
علي أرضهم والمحتل الدخيل الغاشم يريد هذا الوطن        



له لنفسه فقط نظيفة وخالية من أصحابها وسكانها        بكام
أبناء الشعب الفلسطيني الـذين رووا تـراب هـذه          

 وهذه ليست سياسته     ، األرض بدمهم منذ آالف السنين    
 فما معنـي     ، المعلنة فقط وإنما هي أعماله في الواقع      

أن يكون يهود الفالشا وروسـيا والـبالد األخـري          
حقوق الشـعب   أصحاب حقوق عادلة تفضل وتفوق      

الفلسطيني أبناء هذا الوطن وسكانه في العيش علـي         
 فهو يعمل علي جمـع       . أرض فلسطين بسالم وأمان   

شتات اليهود من كل أرجاء المعمورة بزعم إحيـاء         
شعب إسرائيل في وطنه ويعمل في الوقت ذاته علي         
تشريد الفلسطينيين في كل أرجاء المعمـورة بـزعم         

  . تحرير الوطن وإنقاذه

مام هذا الموقف العنصري الظـالم الـذي يجسـده          أ
االحتالل فإن المتهم وحركـة المقاومـة اإلسـالمية يقفـون          

 تعالوا نعـش فـي هـذا         :  ويعلنون أمام العالم أجمع     ، متحدين
الوطن وعلي أرض فلسطين بكاملها وبكل سكانها مسـلمين         
ونصاري ويهود بمساواة كاملة تحت مظلة السماء ودستورها        

الذي ضمن المساواة في الحقوق والحياة لكـل مـن          اإللهي  



انضوي تحته كما ثبت بالتجربة العملية علي طـول مئـات           
السنين حيث عاش المسلمون والنصاري واليهـود نـاعمين         

  . باألمن واألمان

 يضيف المتهم بأنه رغم حالته الصحية وكونـه         -١٠ 
مشلوال معاقا في كل أعضاء جسـده سـوي عقلـه           

 وحيـث    ، من قوة في أصابع يده اليمني     وعينيه وبقية   
إنه يعاني أيضا من ضيق النفس وآالم فـي رئتيـه           
وأذنيه وأزمة صدرية وحساسية زائدة فـي رأسـه         
ووجهه ومعظم أجزاء بدنه بما فيها الصعوبة البالغة        

 ورغم أن كل     ، في الهضم واإلمساك الزائد والبواسير    
 معه لم   ذلك كان معروفا جيدا للسلطات فإن المحققين      

يتورعوا عن ضربه علي وجهه وبطنه ولي عـروق         
 كذلك فإنه    ، الدم في رقبته مما أدي إلي فقدانه الوعي       

طيلة أربعة أيام كاملـة لـم يسـمح لـه بـالنوم أو              
 مما أدي إلي سقوطه عن الكرسي        ، االستراحة مطلقا 

مغمي عليه وفاقدا ألدني درجة من التركيز أو التحكم         
ي تورمت قدماه وكـل جسـده       في حواسه وبدنه حت   

 كما أخذت منـه      . وأصبحت حالته في غاية الخطورة    



إفادات بدون أي تحذير أو إيقافه علي حقـه بحريـة           
 وقد أجبر علي التوقيع علـي        . الكالم أو االمتناع عنه   

أقوال كانت معظمها معروفة سلفا للمحققين وما طلب        
من المتهم هو المصادقة علي ما جـاء فيهـا فقـط            

 وقد أجبر علي المصـادقة علـي         ، قرار بصحتها واإل
صحة أمور كان منها الصحيح ومنها البعيـد عـن          

  . الصحة

وقد كان فريق المحامين عن الشيخ مكونا من سـبعة          
محامين يرأسهم عبد الملك دهامشة من الحركـة اإلسـالمية          

 إنه من المتوقع أن يأخذ حكمـا         :  والذي قال للشيخ    ٤٨ لعرب
 ولكن الشيخ    ، و خمس عشرة سنة علي األكثر     بعشر سنوات أ  

  ،  إنه يتوقع أن يحكموا عليه بالسجن مـدي الحيـاة           : قال لهم 
 فقد تم الحكـم بالسـجن مـدي الحيـاة          ، وهذا ما كان بالفعل   

  . مضافا إليه خمسة عشر عاما أخري

 كيف قضي الشهيد فترة سجنه؟ 
ـ          ه وبسجن الشيخ تم تعيين قيادة جديدة للحركة إال أن

كان من آن آلخر يبعث للقيادة في الخارج بطـرق خاصـة            



رسائل توجيهية أو مالحظات معينة يمكن أن تراعـي فـي           
  . العمل

وفي السجن قام شيخنا باستكمال الكثير مـن أبـواب     
 واطلـع علـي      ،  فأتم حفظ القرآن الكـريم      ، الثقافة اإلسالمية 

 علي أصول    واطلع  ،  واطلع علي التاريخ اإلسالمي     ، التفاسير
 وعلي دراسـة فـي الفقـه         ،  وعلي كتب اللغة العربية     ، الفقه

  ' اإلسالمي لألستاذ محمد نجيب المطيعي التي أكمل فيها كتاب        
 وهكـذا    .  مجلدا  ٢٣  لإلمام النووي والتي تتكون من      ' المجموع

  ، كانت فترة السجن للشيخ الشهيد فترة دراسة وعلم وعبـادة         
 يوم أربعة أجزاء من القرآن في صالة        حتي أنه كان يقرأ كل    

 فتصور إنسانا يقوم بكـل هـذا         ،  ناهيك عن الفرائض    ، السنن
 كيف تكون روحه المعنوية؟

 رفيقه فـي     -)١( يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي    
 إنه مع كل المعاناة التي القاها الشيخ أحمد ياسين في         - السجن

 يعلم   ،  له صبر عجيب    ، السجن فإنه كان شديد التوكل علي اهللا      
  ،  وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه       ، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه     

ال يسمع منه إال الكلمة الطيبة والدعاء إلي اهللا حتي في أحلك            
 إنني ما رأيـت فـي        ':  ويضيف الدكتور الرنتيسي    . الظروف



 رجال يعاني ما يعانيه الشيخ في السجن         -  وأنا طبيب   - حياتي
 ولكن ال تسمع منه      ،  فاألصحاء يتأففون من السجن     ،  يتأفف وال

  ،  ولكنه كان كله ثقة وطمأنينة وتوكل وثبـات         ، مثل ذلك أبدا  
  .' ويشهد له بذلك كل السجناء علي اختالف مشاربهم

 حالته الصحية في السجن 
 من شلل رباعي في      -  رحمه اهللا   - عاني الشيخ ياسين  
 وبالتـالي ال     ، الت الصدر والـبطن   الساقين والذراعين وعض  

 أما باقي جسمه فحركته بطيئة ال فائدة         ، يتحرك فيه إال رأسه   
 أو يشرب    ،  فهو ال يستطيع أن يحك جلده أو يمسح أنفه          ، منها

  .  أو حتي أن يتناول الطعام بيده ، كوبا من الماء

يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذي قضي معه        
 إن   ':  سجنه وكان مالزما له يعتني به ويرعاه       فترة كبيرة في  

الشيخ ال يستطيع أن يقوم بأي عمل يخدم بـه نفسـه علـي              
 حتي أنه إذا نام علي جنبه يطلب بعـد سـاعة أن              ؛ اإلطالق

  .  ألنه ال يستطيع أن يقلب نفسه ؛ يقلب علي الجانب اآلخر

 مـن وجهـة نظـره        - ويضيف الدكتور الرنتيسـي   
 ثم   ،  عضالت البطن أدي إلي انتفاخ الرئتين       إن شلل   - كطبيب

أدي إلي تهتك في األغشية المبطنة للشعب الهوائية والتهـاب          



 وقد أدي الشلل في      .  يثير سعاال حادا طول الوقت      ، مزمن فيها 
  ، عضالت البطن أيضا إلي إمساك نتج عنه بواسير ثم نزيف         

 لم يسـلم     -  مع هذا   -  وهو  . مما يجعل االعتناء به أمرا صعبا     
 ومع كل هذه األمراض التـي        . من التهاب في األذنين والعين    

  ، يحمله جسده الضعيف فهو ال يفتأ يذكر اهللا ويشكره ويحمده         
  ، ضاربا أروع األمثلة في الصبر والتحمل والرضا بقضاء اهللا        

  .  من مثوبة -  سبحانه وتعالي - واثقا بما عنده

 طرائف وكرامات في السجن 
  !! نال منه البراغيثال ت

من الطرائف التي يمكن أن تعد من قبيل الكرامـات          
التي مر بها الشيخ الشهيد في السجن يـذكر الـدكتور عبـد             

 نصـر    ' العزيز الرنتيسي الذي رافقه هو وشاب آخر يـدعي        
  -  أثناء فترة سجنه أنهم عندما كانوا يخرجون للفسـحة          ' صيام

كان هناك عدد من المسـاجين        - والتي كانوا يسمونها الفورة   
المدنيين اليهود الذين يخرجون معهم وكانوا مبتلين بالبراغيث        
مما أدي إلي تلويث منطقة الفورة بهذه البراغيـث التـي ال            

 كانت البراغيـث تـنقض       :  يضيف الدكتور الرنتيسي    . ترحم
علينا أنا ونصر صيام ونطاردها من علي أجسامنا ومالبسـنا     



ير بينما الشيخ ياسين يجلـس هادئـا علـي          ونقتل منها الكث  
  !!! البطانية ال يتحرك وال تقترب منه البراغيث

 الموضوع مثار ضحكات الثالثـة وكـان        اوكان هذ 
 أتحدي أن تجـدوا علـي برغوثـا          : الشيخ يقول لهما مبتسما   

 لم أكـن أعلـم أسـباب         :  ويقول الدكتور الرنتيسي    '!! واحدا
في كلماته رغم أنها تأتي في إطار       التحدي وال الثقة الموجودة     

 إن   :  فكان الدكتور الرنتيسـي يـرد عليـه مازحـا           .' المزاح
 وقد علـم     ، البراغيث تبحث عن األصحاء وتجري وراء الدم      

 ولو كنت تجيد الحـك لمـا         ، اهللا ما بك فأبعد عنك البراغيث     
  '! سلمت منها

  !! يتقرب إلي اهللا بخدمته
 الكرامة فقد كان الشيخ     وثمة طرفة أخري أقرب إلي    

الشهيد والدكتور الرنتيسي ونصر صيام ينتظرون الزيارة أيام      
 حيث كان أهلوهم يـأتون       ؛ الجمع وكانوا ينزلون معا للزيارة    

 وفي هذا اليوم حضر أهل الشيخ وأهل نصر صيام ولم            . معا
فقلقـت   ': يأت أهل الدكتور الرنتيسي الذي يروي القصة قائال       

 ألنها المرة األولي التي لم يأت أهلـي          ؛ انزعجتقلقا شديدا و  
  ':  وبعد الزيارة عدنا معا وكان الشيخ يواسـيني فيقـول           ، فيها



  .'  حضروا أم لم يحضروا عليـك أن تتحمـل       ، توكل علي اهللا  
 ولم أستطع    .  إنني متوكل علي اهللا ولكن القلب مشغول        ': فقلت

كتور الرنتيسي يكمـل     كان الد   ( بعد الزيارة أن أحفظ أية آية     
 وعندما وجدت    ). حفظ القرآن في السجن وقد أتمه بفضل اهللا       

نفسي مشغوال إلي هذه الدرجة تنحيت جانبا ودعوت اهللا بهذا          
 اللهم إن كنت راضيا عن خـدمتي وفعلـي للشـيخ             : الدعاء

فطمئني علي أهلي فواهللا ما أن أكملت الدعاء حتـي كانـت            
الزيارة ليخبرني أن أهلي قد     اإلجابة فورية إذ حضر شرطي      

  '!! حضروا للزيارة

 محاوالت حماس لإلفراج عن الشيخ ياسين
 اختطفـت مجموعـة مـن الجنـاح          ١٩٩٢ في عام 

العسكري لحركة حماس جنديا إسرائيليا الستخدامه كورقـة        
ضغط علي إسرائيل لإلفراج عن الشيخ ياسين وغيـره مـن           

ط علي الشـيخ    األسري وحاولت السلطات اإلسرائيلية الضغ    
ليوجه خطابا إلي المختطفين حتي ال يقتلوه إال أنـه رفـض            

  .  فتم قتل الجندي '،  هم أدري بظروفهم ': وقال

 بعـد    ١٩٩٥ وتمت محاولة مشابهة للهدف ذاته فـي      
مجيء السلطة الفلسطينية وظل الجندي المختطف محتجـزا        



 وقامت المجموعة المختطفـة بعمـل تسـجيل          ، لمدة أسبوع 
 علي شريط فيديو أرسل إلي غـزة لتنشـره وسـائل         صوتي

 ولكن السـلطة الفلسـطينية       ، اإلعالم والتليفزيون اإلسرائيلي  
 طبقـا للتنسـيق      - اكتشفت الشريط وأبلغت سلطات االحتالل    

 واعترف تحت    ،  عن الشخص الذي قام بنقل الشريط       - األمني
ل  وهاجمت قوات االحـتال     . التعذيب بمكان الجندي المختطف   

 فقاما   ، مكان الجندي الذي كان يحتجزه اثنان من أفراد حماس        
بقتل الجندي وقتال ضابطا إسرائيليا في الهجوم ثم استشـهدا          

  . في النهاية

 اتفاق أوسلو 
في هذه األجواء ومع اشتداد االنتفاضـة الفلسـطينية         
بدأت مجموعة مـن قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية            

فاق أوسلو الـذي جـاء بالسـلطة        مفاوضات سرية انتهت بات   
 وقد كان االتفـاق مليئـا        ،١٩٩٥  من مايو   ١٨ الفلسطينية في 

بالسلبيات والتنازالت التي جعلت مـن السـلطة الفلسـطينية          
 ولسنا في    . مجرد شرطي يحمي أمن إسرائيل ويقمع المقاومة      

 ولكنا نركـز علـي       ، مجال عرض مثالب هذا االتفاق المسخ     
 يري الشيخ أحمد ياسـين أن اتفـاق          . فيهرأي الشهيد ياسين    



أوسلو كان شؤما علي القضية الفلسطينية فقـد فتـت وحـدة          
 كمـا أنـه قضـي علـي          ، الشعب الفلسطيني في المواجهة   

االنتفاضة التي كانت تستنزف الجـيش اإلسـرائيلي وتوقـع          
 ويضيف الشيخ أن هذا      . القتلي والجرحي كل يوم في صفوفه     

 من آمال ومطالب الشعب الفلسـطيني ال        االتفاق ال يحقق أيا   
 وكانت قاصمة الظهر في هـذا االتفـاق          . نظريا وال تطبيقيا  

الفاضح هي التعاون األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل        
 فوجدت المقاومة نفسها تضرب من الخلف مـن          . اإلسرائيلي

 وقد   . إخوانها في القضية ومن األمام من االحتالل الصهيوني       
ضت حماس علي جراحها وتحملت ضربات السلطة حتـي         ع

 وهو ما تتمناه إسرائيل      ، ال تحدث فتنة في المجتمع الفلسطيني     
وكان أحد األهداف التي كانت تنشدها من المجيء بالسـلطة          

  . الفلسطينية

 اإلفراج عن الشيخ 
كما قلنا فإن محاوالت عدة كانت قد تمت مـن قبـل            

في مقابل هذه المحاوالت كانت      و  ، حماس لإلفراج عن الشيخ   
هناك محاوالت أخري مـن السـلطات اإلسـرائيلية نفسـها           
لإلفراج عنه في مقابل إيقاف االنتفاضة ولو بخطاب يوجهـه          



أو ببيان صغير يوقعه يأمر فيه بإيقاف االنتفاضـة أو حتـي            
 كان الشيخ دائما يرفض أي محاولة مشـروطة مـن      . التهدئة

 حتي أنه كـان يقـول لهـم          ، نتفاضةاإلسرائيليين إليقاف اال  
 لو اشترطتم علي أكل البطيخ حتـي أخـرج فلـن             ': متحديا
 أي أنه يرفض الخروج المشروط مهما بلغت تفاهة          '!! أخرج

  . الشرط الذي يفرضونه

لم يكن الشهيد في هذه األثناء يعلـم بنبـأ المحاولـة            
 رئـيس المكتـب السياسـي        - الفاشلة الغتيال خالد مشـعل    

 في األردن والتي تمت في أعقابها عملية التبادل في           - اسلحم
 التي جرت بين المملكـة األردنيـة         ١٩٩٧ األول من أكتوبر  

 وإلقاء السلطات األمنية األردنية القـبض        ، الهاشمية وإسرائيل 
 حتي أنه قال إنه لو كان يعلم         ، علي اثنين من عمالء الموساد    

دائما أن يتم اإلفـراج      فقد كان يرفض      ، بهذا لرفض الخروج  
  . عنه من خالل أي صفقة

وفي اليوم الذي خرج فيه الشيخ جاءه محاميه يحمل         
  ،  عضوا في الكنيست لإلفـراج عنـه        ٤٠ عريضة موقعة من  

 أنا لن أخرج إال رغمـا        ،  انس هذا الموضوع    ': فقال له الشيخ  
  '!! عن إسرائيل



مـن  وفي نفس الليلة جاءه ثالثة ضباط إسـرائيليين         
ذوي الرتب الرفيعة وقالوا إن هناك وساطة بين الملك حسين          
ونتنياهو لإلفراج عنه بحيث يخرج من السجن إلـي األردن          

 فأجـاب    . وهناك يقرر مع الملك حسين أين يريد أن يـذهب         
 أمـا عـن األردن       ،  أنا لن أخرج إال إلي بيتي       ': الشيخ ياسين 

ترط الشـيخ مـنهم      إضافة إلي ذلك اش     .' فسأذهب إليها زائرا  
 ثـم    . اإلفراج عن أحد مرافقيه في السجن معه وتم له ما أراد          

اشترط الشيخ زيادة علي ذلك أن يوقع هؤالء الضباط تعهـدا           
 وفي النهاية رضخوا لشروطه وتـم اإلفـراج    . يمليه هو بهذا 

عنه ثم سافر إلي األردن حيث كان الملك حسين في استقباله           
  . بنفسه

 اجحةجولة خارجية ن 
بعد فترة من الرعاية الطبية في مدينة الحسين الطبية         
بعمان قام الشيخ بجولة في الدول العربية واإلسالمية من أجل          

 وكانـت جولـة      ، الدعم المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية    
ناجحة للغاية عاد بعدها إلي غزة وهناك وجد استقباال حـافال       

 وعاد ليكمـل جهـاده       . من أفراد الشعب الفلسطيني المناضل    
وسط إخوانه وأبنائه في الحركة التي زاد انتشـارها واشـتد           



ساعدها وتجذرت أكثر وأكثر في المجتمع الفلسطيني علـي         
الرغم مما القته من ضربات من االحتالل ثم مـن السـلطة            

  . الفلسطينية بعد أوسلو
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  .١٩٩٣ فمبرنو

 مـن    ٥  اغتالته قوات االحتالل الصهيوني يـوم       )٢( 
  .١٩٩٦ يناير

 اغتالتــه قــوات االحــتالل الصــهيوني فــي  )٣( 
  .١٩٩٨ مارس

 اغتالتــه قــوات االحــتالل الصــهيوني     )١( 
  .١٩٩٨/٣/٢١ في

  .  تم التصرف في بعض ألفاظ الردود لالختصار )١( 

والذي تـولي قيـادة       -  اغتيل الدكتور الرنتيسي    )١( 
  ٢٠٠٤/٤/١٧  يوم السبت   - الحركة بعد الشيخ ياسين في غزة     

  . أي بعد أقل من شهر من اغتيال الشيخ ياسين
 



 االنتفاضة الثانية
 م انـدلعت     ٢٠٠٠ وفي الثامن والعشرين من سبتمبر    

 والتي نتجت إثر زيـارة       )  انتفاضة األقصي   ( االنتفاضة الثانية 
 زعـيم    -  المجرم اليهودي أرييل شـارون     استفزازية قام بها  

 وكـان واضـحا      ،  إلي حرم المسجد األقصي     - حزب الليكود 
مباركة وتأييد رئيس الحكومة وقتهـا إيهـود بـاراك لهـذه            

  ،  حتي أنه زود شارون بثالثة آالف جندي لحراسته         ، الجريمة
 وكانت هذه الزيارة بمثابـة الشـرارة التـي           ، وإتمام ما يريد  

  . النتفاضةفجرت ا

وكان لحركة حماس وللشيخ أحمد ياسين دور بـارز         
 فالحركة قادت الشعب والفصائل لالنتقام من        ، أيضا هذه المرة  

 ودخلـت النسـاء كعنصـر جديـد فـي العمليـات              ، اليهود
 كما كان للشيخ ياسين دور بارز مـن خـالل            ، االستشهادية

حاته القوية  الزخم الشديد الذي أكسبه الشيخ لالنتفاضة بتصري      
  ، التي كانت تلهب الحماس في قلـوب الشـعب الفلسـطيني          

  . وتوجيهاته وإرشاداته لبوصلة األداء الجهادي

 ***  

 االستشهاد



حاولت إسرائيل أكثر من مرة اغتيال الشـيخ أحمـد          
 حـين اسـتهدفت      ٢٠٠٣  من سبتمبر   ٦ ياسين كان آخرها في   

ا الشيخ وكان   مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد به       
 لكنه   -  القيادي البارز في حركة حماس      - يرافقه إسماعيل هنية  

  . نجا من الحادث

 مـع أبنائـه      -  رحمه اهللا   - ليلة الشهادة اجتمع الشيخ   
  ،  تبادل وإياهم المرح والضحك     ، وأحفاده بداخل بيته المتواضع   

م  قبل أن يتنـاول طعـا       ،  وقرأ آيات من القرآن     ، ثم قام الليل  
 ثم خرج من المسجد صائما       ،  ويخرج لصالة الفجر    ، السحور

 هــ    ١٤٢٥ لينال الشهادة فجر يوم اإلثنين غرة شهر صفر       
 وهو عائد من صالة الفجر في        ٢٠٠٤  من مارس   ٢٢ الموافق

 فمزقـت جسـده      ، مسجد المجمع اإلسالمي بغزة الذي أسسه     
ثالثة صواريخ انطلقت من مروحيات كانت تترصـده هـو          

 كما قتل معـه      ، بعض رفاقه فأصابه إحداها إصابة مباشرة     و
  : من مرافقيه

  أيــوب أحمد عطـا اهللا / الشهيد المجاهد
  خليل عبد اهللا أبو جياب / الشهيد المجاهد

  : وثلة من المصلين األبرار



 نجـل الـدكتور      (   مؤمن إبراهيم اليازوري    / الشهيد
  ) اسإبراهيم اليازوري أحد مؤسسي حركة حم

 صهر الشيخ أحمد     (   خميس سامي مشتهي    / الشهيد
  ) ياسين

 الشهيد أمير أحمد عبد العال
  ربيع عبد الحي عبد العال / الشهيد
  راتب عبد الرحيم العالول / الشهيد

وقد تم تشييع جنازة الشيخ أحمد ياسـين فـي غـزة     
 ولف جثمان الشـهيد      ، بحضور عشرات اآلالف من أنصاره    

 وحمله مسلحون من كتائب عز الـدين         ،  األخضر بعلم حماس 
 وانتقلت الجنـازة مـن       . القسام الجناح العسكري في الحركة    

 ثم إلي مسجد في      ، مستشفي الشفاء باتجاه منزل الشيخ ياسين     
 ووري الشيخ ياسين الثـري       . وسط غزة إلقامة صالة الميت    

  .  في غزة '  مقبرة الشهداء ' في

 وبدأوا   ، ينيين إلي شوارع غزة   وقد نزل آالف الفلسط   
 وفور إعالن نبـأ      ، مسيرات باتجاه منزل الشيخ أحمد ياسين     

اغتياله بدأ آالف الفلسطينيين يتدفقون علي المنزل المتواضع        
 وأحرقت مئات من     .  في غزة   '  صبرا  ' لمؤسس حماس في حي   



 صـوت    '  وبثـت إذاعـة     ، إطارات السيارات في الشـوراع    
 بينما أعلنت المسـاجد      ،  قرآنية وأناشيد وطنية    آيات  ' فلسطين

  .  مؤسس حماس '  استشهاد ' بمكبرات الصوت من علي المآذن

 ***  



 معالم بارزة في شخصية الشيخ
 ال يصطفي إلحياء أمته أشخاصا       -  عز وجل   - إن اهللا 

 وإنما يصطفي أناسـا ذوي       ، من الهمل وذوي الهمم الوضيعة    
 يصنعون علي عين     ، ل ميراث النبوة  مواهب فذة جديرين بحم   

 هكذا كـان الشـيخ       .  لتصلح بهم األمة كلها     -  عز وجل   - اهللا
 كان شخصية اتفق كل من تعامل معهـا          ، الشهيد أحمد ياسين  

علي معالم بارزة في شخصيته أكسبته احترام الجميـع مـن           
  ،  كان يتميـز بشخصـية كاريزميـة        . المؤيدين والمعارضين 

إيمانه الراسخ بقضـيته اإلسـالمية والوطنيـة        اكتسبها من   
  . وحماسه الشديد لها رغم بدنه الضعيف المريض

 أحمد ياسين القدوة
 لقد جعلني    ': يقول عنه أحد تالمذته وهو أبو أيمن طه       

الشيخ أخجل من نفسي إذ إنني أحسست أنه علي الرغم مـن            
مرضه وأنه يتحرك بصعوبة علي كرسيه ذي األربع عجالت         

 نحن الذي مـن اهللا       ' أنه نشيط جدا فقلت بيني وبين نفسي      إال  
  .' علينا بالصحة أولي بأن نتحرك من الشيخ



 سداد رأيه ونفاذ بصيرته
 عندما تتعامـل     : يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي    

مع الشيخ أحمد ياسين تجد أنه يملك عقلية فذ وقـدرة علـي             
 فـال    ،  بعد تفهـم واع     ال يتكلم إال    ، التحليل واستنباط األمور  

يندفع في الكالم بل يتأني حتي يصل إلي غـور الموضـوع            
 كنت دائما إذا     .  فيأتي حديثه مركزا وصائبا     ، الذي يتحدث فيه  

  .' سمعت لرأيه أحسست بخطأ رأيي

 قدرته علي التأثير 
 قدرة غريبة علي التـأثير       -  رحمه اهللا   - كانت للشيخ 

 قد يأتي المـرء لـه        : ور الرنتيسي  فيقول الدكت   ، في اآلخرين 
ولديه مشكلة يعتقد أن حلها مستحيال ولكن بعد مناقشة قصيرة          

  .' مع الشيخ يجد حلها بسيطا للغاية

  !! رجل ال ينسي 
  ،  إنني لم أكن أنسـي مطلقـا        : يقول الشيخ عن نفسه   

وكان إذا حضر أمامي أحد كنت قد طلبت منه شيئا ويقـول            
 أما بعـد     '!  كيف ينسي الناس؟    '  وأقول إنه نسي كنت أستغرب   



رحلة المعاناة في السجون فقد قال الشيخ إن ذاكرتـه بـدأت            
  ! تضعف وبدأ يعرف معني النسيان

 الصبر واألناة
نتحدث في هذا الجزء عن صبر الرجل في دعوتـه          

 أما صـبره علـي ظروفـه الصـحية           ، مع الناس واألحداث  
 وقدره فهـذا ممـا ال       ومعاناته في السجن ورضاه بقضاء اهللا     

 فسيرة الرجل كلها تنبئ عـن        ، يحتاج المرء إلي التدليل عليه    
 وهذا نطالعه في     ،  وعن رضاه بقضاء اهللا وقدره      ، هذا الجانب 

  . كل سطر من سيرته الممتدة عبر هذا الكتاب

 فقـد كـان      ، أما عن صبره وأناته في الدعوة إلي اهللا       
أنه رجل بدأ من الصفر وشرع       ويكفي    ، المثال الحي علي هذا   

 حتي صـارت     ،  وحجرا حجرا   ، يقيم دعائم حركته فردا فردا    
 المناهض   -  عز وجل   - الحركة اإلسالمية علي يديه بفضل اهللا     

 رضي   -  وكان  . األول لالحتالل البغيض علي أرض فلسطين     
 كان واثقـا   .  يتميز ببعد نظر ورؤية مستقبلية واعية   - اهللا عنه 

  '-#- اهللا وبشري رسوله بنصرة اإلسالم كما قـال       من وعد   
واهللا ليتمن هذا األمر حتي يسير الراكب من صـنعاء إلـي            
حضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب علـي غنمـه ولكـنكم            



 فكان يعلـم تالميـذه أال        )  رواه البخاري وأحمد    .(' تستعجلون
اتجه  فعندما    . يتعجلوا النتائج ولو رموا البذرة في أرض قاحلة       

الشيخ لبناء المجمع اإلسالمي في منطقة جورة الشمس ليقوم         
 وكانت   '،  مسجد المجمع   ' ببناء مسجد قباء الذي سمي فيما بعد      

جورة الشمس تقع في أقصي جنوب العمران المعروف فـي          
 كيف يـا شـيخ       ':  فحضر بعض إخوانه يلومونه قائلين      ، غزة

 اصـبروا    ': ه عليهم  فكان رد   ' تبذل المال والجهد في صحراء؟    
 ومرت األيام ليصبح المجمـع مركـزا للنشـاط           .' وسترون

 علي الرغم من بعده النسبي       ، اإلسالمي والرياضي في القطاع   
  . عن مراكز العمران

 أحمد ياسين جارا 
 يتحلي أدب باإلسـالم فـي        -  رحمه اهللا   - كان الشهيد 
الذين لمسوا   وكان جيرانه من أكثر الناس        ، تعامله مع الجميع  

 لقـد    ':  يقول أحد جيرانه عنـه      . فيه شخصية المسلم المتسامح   
سكنت بجواره علي الرغم من أنني كنت أسمع عنه القبـيح           

 ولكنني أدركت أنه رجل يعـرف اهللا         ، والطيب في آن واحد   
وهؤالء الناس ال تضيع عندهم الحقوق بل هم أحرص الناس          

 أنه رجل طيـب واسـع        وقد تبين لي والحمد هللا      ، علي دفعها 



 سنة لم أختلف معـه       ١٥  وقد سكنت بجواره أكثر من      ، الصدر
ولو مرة واحدة بل وجدته رجال طيبا حريصا علي مشـاعر           

 وقد رأيت فيه كذلك حرصا علي الناس إذ كان يحـل             ، غيره
 وأضـاف جـاره      '. مشاكل الناس وكان رجال من أهل الخير      

فضل من الشيخ أحمـد وال       لم أجاور في حياتي رجال أ       ': هذا
  .'  فقد كان دائما ما يتسامح ، أكرم منه سواء له الحق أو عليه

 ***  



 الشيخ بعيون أسرته
دائما ما يكون أقرب الناس إلي اإلنسان هم األقـدر          

  .  واألصدق وصفا له ، علي الحكم عليه

ويشار هنا إلي أن الشيخ ياسين رزقه اهللا بثالثة أبناء          
 ست منهن متزوجات واثنتان منهن أرامل بعد         ، وثماني بنات 

 لـه الشـيخ     أن استشهد زوجاهما بقصف مماثل لما تعرض      
هاني أبو العمرين الذي استشهد برفقـة        (  وهما  ، أحمد ياسين 

 وخمـيس    ، القائد السياسي في حماس إسماعيل أبو شـنب       
  ٤٠  كما أن للشيخ    ).. مشتهي الذي استشهد مع الشيخ ياسين     

  ).  أنثي ١٧  ذكرا و ٢٣( حفيدا

  '  حليمة حسـن ياسـين      ' تحدثت زوجة الشهيد السيدة   
 كان ينفـذ     ': بكلمات محملة بالحزن علي فراق زوجها فقالت      

 وقضيت معه حياة هنيئة مـن غيـر          ، لي أي طلب أرغب به    
 ثـم    .'  وكان حنونا علي جميع أبنائه وأحفـاده        ، تعب أو مشقة  
 وصـدق اهللا فصـدقه اهللا فـي          ، ي نال ما تمن    ': اكتفت بجملة 

  .'  ال أذكر منه إال كل خير ، أفضل األوقات

أما ابنته مريم أحمد ياسين وقد توشـحت بالعصـابة          
 والمذيلة بتوقيـع حركـة       ، الخضراء المزينة بعبارة التوحيد   



 إلي جانب صورة صغيرة لوالدها       ، المقاومة اإلسالمية حماس  
 يتمنـي    -  رحمـه اهللا    - ان أبي  ك  ': الشهيد أحمد ياسين فقالت   
 والحمد هللا رب العالمين نـال مـا          ، الشهادة منذ زمن طويل   

  '  واهللا نسأل أن نكون ممن يشفع فيهم يوم القيامة ، تمني

 هو األب    ..  هو الرمز للشعب الفلسطيني كله      ': وقالت
  .' الحنون الذي منحنا الحنان بال حدود

 لنا فحسب بل خسـارة    إن فقده ليس خسارة     ': وتابعت
 ألنه   ؛  ونحن نعتز به كثيرا     ، لألمة العربية واإلسالمية جمعاء   

  .'  وهذا شرف عظيم لنا ، رفع رءوسنا عالية بين األمم

 لـم    ،  كان يعطف علي الصغير والكبيـر       ': وأضافت
 اهتمامه بقضية وطنه كان يمأل عليـه         .. يبخل علي أي إنسان   

 إال أنه كان يقتطع من أوقات راحته         ويأخذ معظم وقته    ، كيانه
  . القليلة ليتابع أمور زوجته وأوالده وأحفاده

  ، فكان رغم مشاغله ال ينقطع عنا فـي أي مناسـبة          
 وكان في رمضان ال      ، فكان يشاركنا أفراحنا في ميالد أبنائنا     

 وفي األعياد كان يجلس بـين        ، ينسي أن يمر علينا في بيوتنا     
 فكان رغم المشاغل الكثيـرة مثـاال         ، بلهمأحفاده يداعبهم ويق  

  . لألب الحنون واإلنسان العطوف



 بل مع    ، أيضا كان دائما لينا ليس فقط مع أبنائه وبناته        
 فكان يشاركهم في جميع مناسباتهم كما لو لم يكـن            ، جيرانه

  . عنده أي مشاغل وهموم

  ،  ال شك كبيـرة     -  رحمه اهللا   - لقد كانت مشاغل أبي   
 فلذلك كان يقتطع جزءا      ؛ ه كان يعلم أن ألبنائه عليه حقا      ولكن

 وال ننسي أنه كان      ،  ويطمئن علي تحصيلهم    ، من وقته يحادثهم  
 وكان حريصا علي أن يكون مستقبل أبنائه مسـتقبال           ، مدرسا
 وكان يهتم    ،  فكان يهتم بعالقتهم مع اهللا سبحانه وتعالي        ، إيمانيا

  ،  وفي مراكز التحفيظ    ، ركتهم للندوات  ومشا  ، بأدائهم العبادات 
  . وكان يريدهم أن يكونوا من أبناء الحركة العاملين لهذا الدين         

ولقد حقق اهللا له ما يريد فإخوتي وأخواتي جميعا من المحبين           
 والحمد   ..  الراغبين أن يقدموا أرواحهم فداء لهذا الدين        ، لدينهم

ئه مـن أبنـاء الحركـة        وجميع أبنا   ، هللا جميع بناته منتقبات   
 وإخوتي عبد الحميد وعبد الغني كانا مشـاركين          . اإلسالمية

  . والدي في مشواره الجهادي حتي لحظة االستشهاد

 وأوصـلهم    ،  فعلمهم  ،  الدنيوي كما كان يهتم بمستقبلهم   
 ثم لم تسمح ظروفه المادية أن        '  الثانوية العامة   ' إلي التوجيهية 

 ورغم أنه كان يستطيع أن يتصرف فـي          ، يدخلهم الجامعات 



كثير من األموال إال أنه لم يسمح لنفسه أن يستخدمها مطلقـا            
 والحمد هللا ضمن ألوالده مستقبال دنيويـا         ، في أمور شخصية  

  . مستورا

 وحرص علـي أن      ، وما من شهيد إال وذهب لتعزيته     
  .  ويخفف عنها آالمها لفراق ولدها ، يلتقي بوالدته

 ويشاركهن أنشطتهن رغم     ، وكان دائما يقدر األخوات   
 ويري فيهن نمـاذج      ،  وكان ال يرفض لهن أي طلب       ، مرضه

  . للخنساء وأسماء والمسلمات العظيمات

 وال يترك مجاال     ، لمالطفة والمزاح كان والدي كثير ا   
  . للمرح إال استخدمه

 وما زلـت أسـير       ، أما الموقف الذي أثر في تربيتي     
  -  رحمـه اهللا    - علي نهجه في تربيه أبنائي فهو حرص أبـي        

  ،  فكان يؤكد علينـا دائمـا       ، علي االلتزام بالصالة منذ الصغر    
 وال   ، نقصر في أدائها   بل ويعاقبنا أحيانا عندما       ، ويتابعنا دائما 

 ومتـي    ، يرتاح إال عندما يشعر أننا جميعا نؤديها في وقتهـا         
 وهذا ما أحرص علي إلزام أبنائي بـه مهمـا            ، نادي المنادي 
  .' كانت الشواغل



وعن البرنامج اليومي للشيخ ياسين تتحدث ابنته مريم      
 ويتوضأ وبعـد أن      ،  كان يستيقظ من النوم قبل الفجر       ': فتقول

 نظرا لألمراض    ؛  يخلد للنوم ثانية    ، يؤدي الصالة في المسجد   
 وفـي الصـباح البـاكر يتنـاول          ، المتنوعة التي يعاني منها   

 ثم نأتي إليه ونسلم عليه قبل أن يغادر البيت ليمارس            ، فطوره
 وغير ذلـك مـن       ، عمله في االجتماعات واللقاءات الصحفية    

  .' األنشطة اليومية

 حيث كان    ، الظهر يتناول طعام الغداء    بعد    ': وتضيف
 وبعد العصر كان ينشغل      ، ينادي علينا مرة أخري لنجلس معه     

 وبعد صالة المغرب كان يتيح لنا        ، كثيرا حتي صالة المغرب   
 وأحيانا لم نكـن نـراه        ، بعض الوقت لرؤيته والجلوس معه    

  .'  نظرا لكثرة األعباء الملقاة عليه ؛ بالمطلق

 كـان    -  رحمـه اهللا    -  الشيخ ياسين أنه   وأكدت كريمة 
يحرص علي عدم إظهار أية بوادر تعـب أو معانـاة رغـم             

 لم يكن يظهر     ':  وقالت  ، مرضه وشلله ومشاغله التي ال تنتهي     
 والحمد هللا كان مريحا طوال       ، لنا أي شيء من التعب والعناء     

 ووجهـه بشـوش      ، الوقت وطوال عمره لم يغضـب أحـدا       
  .' للجميع



ول أكثر األشياء التي كانت تسعد الشيخ ياسـين         وح
 كان   ':  ومضت تقول   '  رؤية األطفال   ': أجابت مريم علي الفور   

يسعد كثيرا عندما كان يري األطفال وهم سعداء يضـحكون          
 وأشد ما كان يغضـبه       ، ويمرحون وكان هذا أمرا هاما عنده     
  .' في البيت كان بكاء األطفال وصراخهم

 أن التهديدات اإلسرائيلية األخيـرة       ' م مري  ' وأوضحت
 ولم تؤثر علي عمله بل كان        ، له باالغتيال لم تشكل له أي أثر      

  ، راضيا مطمئنا ألمر اهللا مع أخذه باألسباب قدر المسـتطاع         
  .' فكان ليله ومبيته خارج البيت

 ابنتـه وزوجـة مرافقـه        '  رحمة أحمد ياسـين     ' أما
  ؛  نحن ال نحـزن عليـه       ': لالشخصي محمد أبو حسنين فتقو    

 فكم تمني الشهادة بقلب خالص       ،  في الجنة   -  إن شاء اهللا    - ألنه
 وأضافت وقـد اغرورقـت عيناهـا         '، وبكاء في جوف الليل   

 ال نستطيع أن نخفي      ،  إنه كان لنا كل شيء في حياتنا        ': بالدمع
  .' حزننا علي هذا األب الغالي الحنون

  ، ننا كنا في أمس الحاجة إليه      رغم أ   ': وأضافت رحمة 
في الظروف التي استشهد بها فإننا كنا نتمني له الشهادة فـي            



  ؛  لكن اهللا تعالي اختـاره وحـده        ،  ونحن معه أيضا    ، سبيل اهللا 
  .' ألنه أحبه واصطفاه من بيننا

 أن والدها الشـيخ كـان رغـم          '  رحمة  ' وتذكر ابنته 
ناس فإن الجو العائلي لم     مشاغله في الحركة واإلصالح بين ال     

  . يخل منه أبدا

 كان يجالسنا ويحدثنا ويتسامر بضحكاته التي        ': وقالت
 وكان حينما يجلس معنا يكون فـي         ، ال تنسي وحنانه الغامر   

 وإذا شعرت إحدانا     ، غاية سعادته واالبتسامة ال تفارق وجهه     
بأي نوع من الكبت أو الضيق سرعان ما تذهب إليه فيذهب           

  .' ا كل هم وغم وترتسم البسمة علي شفتيها علي الفورعنه

 أنا عاجزة تماما عن التعبير عما كان         ': وقالت رحمة 
  ..'  ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقـه        ، يشكله أبي بالنسبة لنا   

 حسبي اهللا    ': وتابعت تقول وقد رفعت أكف الضراعة إلي اهللا       
  .  واغرورقت عينها بالبكاء ' ونعم الوكيل

 في الفترة األخيرة كنا نطلـب منـه          ': وأكملت تقول 
 الـرب    ': االختفاء حرصا علي حياته فكان يرد علينا بقـول        

  .' واحد والعمر واحد



 شعرت قبل استشهاده بيـومين أنـه         ': وقالت رحمة 
 فكان ينظر إلينا     ، يودعنا من خالل ابتسامته غير الطبيعية لنا      

ماته التي تحث علي الصبر      إلي جانب كل    ، نظرات حنان زائد  
  .'  كأنه قد عرف أن أجله اقترب فيؤكد وصيته ، والثبات

 لم يكن أبي يتأخر عـن مسـاعدة          ': وأضافت رحمة 
 ولم يبخل علي أحد حتي إن مصـروف بيتـه كـان              ، الناس

  .'  ربنا يرزق ':  وكان يقول '، يوزعه علي المحتاجين

ـ         ي فتـرة   ويصفه أخوه أبو نسيم فيقول لقد عاش أخ
 ثم التحق فـي بـدايات        ، صباه ومراهقته في رحاب المساجد    

 ويكثـر مـن      ،  وكان يحب الخير    ، شبابه باإلخوان المسلمين  
 كما   ، مساعدة األرامل واأليتام والطالب المحتاجين والمرضي     

 وكان ينوي    ، أنشأ العديد من المؤسسات والجامعات والمدارس     
 وكان صابرا في كـل   ، ةشراء قطعة أرض ليبني عليها جامع 

 م إال أنـه لـم        ١٩٥٢  وقد عاني من المرض منذ عام       ، أموره
  .  إنه لم يمت فقد ربي جيال مؤمنا مجاهدا .. يتأفف

أما دكتور نسيم ياسين ابن شقيق الشـيخ فيقـول إن           
 وكان من ثمرة     ، عمي لم يبخل علي الدعوة بأي وقت أو جهد        

الخيرية اإلسالمية التـي    نشاطه تأسيس العديد من المؤسسات      



 م وغيرها من المؤسسات      ١٩٧٣ بدأت بالمجمع اإلسالمي عام   
  .  م ١٩٧٨ وتأسيس الجامعة اإلسالمية عام

وكان يعامل الجميع معاملة إسالمية فيها من المـرح         
  ،  لقد كان عطوفا حنونا علي الجميع       ، والحب والرحمة ما فيها   
وفا علي األطفال لدرجة     كما كان عط    ، فكان يساعد المحتاجين  
 فقد كان ابني عندما يأتي الشيخ إلـي          ، أنهم كانوا يتعلقون به   

منزلي يركض في أرجاء المنزل فرحا لما يراه من مداعبـة           
  . ومرح من الشيخ له

واستهلت أم حسام زوجة نجل الشـيخ عبـد الغنـي           
المصاب إثر القصف في عملية االغتيال التي استهدفت والده         

 نهنئ األمـة     ':  وقالت  ، الوة آيات الجهاد واالستشهاد   حديثها بت 
العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة بمناسـبة استشـهاد         

 فالحمد هللا رب العالمين طلـب الشـهادة          ، شيخنا أحمد ياسين  
  .' فأعطاه ربه إياها

  ،  الشيخ ياسين كـان تـاج رءوسـنا         ': وأردفت تقول 
  '  أم حسـام    ' ذكر زوجـة ابنـه     وت  .' شرفنا اهللا به وباستشهاده   

مواقف والدها الشيخ مع األطفال والتي اعتاد يوميا أن يطلب          



 وعندما كان يمرض أحـدهم كـان    ، رؤيتهم لالطمئنان عليهم 
  . يأتي لالطمئنان عليه

  ،  أطفالنا يوما بيوم كـانوا يـدخلون عليـه          ': وقالت
  .'  فيقبلهم واحدا تلو اآلخر ، ويسلمون عليه

 بعد خروجه من السجن منذ أكثر من خمس          ': لتوأكم
 بل  ،  ومنذ أن عرفته لم أسمع منه كلمة واحدة تغضبنا       ، سنوات

 وكان دائما يتفقـدنا      ، ولم يكن يقبل بأي كلمة تجرح مشاعرنا      
  .' ويسألنا عما نريد ويلح علي ذلك

 لم يكن يقبـل الشـيخ مـن          ': وأضافت زوجة االبن  
ندما كان يقع خـالف بينـي وبـين         أزواجنا أن يغضبونا فع   

  .'  وأشتكي فأجده الصدر الحنون ، زوجي مثال كنت أذهب إليه

وفي العيد تذكر أن حماها الشـيخ اعتـاد ممازحـة           
 هذه المالبس جميلة     ':  وكان يقول لهم    ، أحفاده بعد صالة العيد   

 ثـم    ،  وكان يتناول اإلفطار معنا     ،  وغير ذلك   '، عليك يا سيدي  
  . يارة بناته وأحبابهيذهب لز

 قبل أن يستشهد بليلة كنا       : وتابعت زوجة ابنه حديثها   
 وطلبـوا منـه مغـادرة        ،  حيث اتصل به الشباب     ، نسهر معه 

 وأخبرني بأن والـده ال       ، المنزل فرفض ذلك فجاءني زوجي    



 وطلبنـا    ، يريد الخروج فذهبت له مع زوجات أبنائه اآلخرين       
  : ته فكان يرد علينا ضـاحكا     منه الخروج حرصا علي سالم    

 وكـان يبتسـم      ،  لماذا؟ تمنوا لي الشهادة     .. أنتم خائفون علي  
 وغرقنا معه في الضحك      ، ويضحك لدرجة أنه أنسانا الخوف    

  . واالبتسام

وأوضحت أن الشيخ ياسين ليلة استشهاده خرج مـن         
 طوال الليل وهـو      ':  وقالت  ، البيت بعدما تناول طعام السحور    

 يقيم الليل ثم تناول طعام السحور ثم خرج ألداء           ، يصليقائم  
 نسأل اهللا أن يتقبلـه       ..  وبعدها تعرض للقصف    ، صالة الفجر 
  .' في الشهداء

أما إيمان أكبر حفيدات الشيخ ياسـين ذات األربعـة          
عشر عاما فطالبت الفصائل الفلسطينية بسرعة الـرد علـي          

 ال يزيـدنا     ': ت غاضبة  وقال  ، اغتيال جدها الشيخ أحمد ياسين    
 وإننـا علـي درب الشـيخ         ، ذلك إال حبا وعشـقا للشـهادة      

 وإنـا    ،  وإن القلب ليحزن    ،  إن العين لتدمع    ':  وقالت  .' لسائرون
  .' علي فراقه لمحزونون

  ،  كان دائما يشجعنا علي النجاح والتفـوق        ': وأضافت
  .' وكان نعم األب ونعم الجد



 كريمـة الشـيخ أحمـد        '  مريم  ' زوج  '  أبو همام   ' وقال
 في الحقيقة كان الشيخ مثاال للرجل الذي يتبع تعـاليم            ': ياسين

اإلسالم في كل مجاالت حياته في أهله وفي أصـحابه ومـع            
 فلم يكـن فقـط ذلـك         ،  إضافة إلي العمل اإلسالمي     ، أخواته

  ، السياسي المحنك أو الداعية المخلص أو المجاهـد الصـلب         
ن اإلنسان الذي يمتلـك القلـب الـرحيم والعالقـة           كذلك كا 

  .' االجتماعية الواسعة

 لم يكن الشيخ يدخر أي جهد في         ': وأضاف أبو همام  
 ولـذلك    ؛ التخفيف عن أصهاره والتعامل معهم بروح اإلسالم      

 فـالكثير مـن      ، نجد أنه مطلقا ال يرهق في المهر وال غيره        
فع؟ ويمكن أن يكـون     أصهاره كان يسألهم ماذا تستطيع أن تد      

  ' الشخص المتقدم البنته غير قادر كما حـدث مـع صـهره           
 الذي استشهد برفقته حيث قـدم لـه الشـيخ            ' خميس مشتهي 

  '  خمـيس   '  ألنه كان يعلم أن     ؛ مساعدة تفوق المهر الذي قدمه    
  .' كان في وضع اقتصادي صعب

 كذلك عندما يكون هناك ضائقة تمر بـأي          ': وأضاف
 أيضـا بيتـا      '  لخميس  '  فقد قدم   ، يبادر لمد يد العون   أحد كان   

 وكذلك لم يكن يقصر مطلقا فـي مشـاركة الجميـع             ، يسكنه



 فعلي سـبيل   ، أحزانهم أو أفراحهم بالرغم من مشاغله الكثيرة     
 وكان عليه أن     ، المثال عندما ناقشت رسالة الماجستير دعوته     
 ولـم    ،  ظهـرا  يمكث من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية      

 لكـن    ، يتوان مطلقا وحضر رغم مشاغله الكثيرة التي أعلمها       
حتي يدخل السرور علي قلوب أصـهاره كـان يشـاركهم           

  .' أفراحهم وأتراحهم
 

 من أقوال الشيخ أحمد ياسين
وهذه جملة من أقواله نسوقها لعل كل إنسان يجعـل          

  . منها نبراسا يضيء له الطريق نحو الحرية والكرامة

  .'  نحن طالب شهادة '* 

  .'  أملي أن يرضي اهللا عني '* 

  '،  عبـد اهللا    '  وال  '،  أحمد ياسـين    '  ليست  ) حماس (  إن  * 
  ..  وال عشرة آالف    ،  وال ألفين   ،  وال ألف شخص    ..'  خليل  ' وال

 ولن يستطيع    ،  هي شعب موجود وتيار شعبي يتنامي       ) حماس (
  .' أحد أن يقضي عليه

  ،  هو جيـل التحريـر      -  إن شاء اهللا    -  الجيل القادم   '* 
 هـو    -  إن شـاء اهللا     - وسيكون الربع األول من القرن القادم     



 فعندما   ،  وأستشف ذلك من كتاب اهللا      ، موعد النصر والتحرير  
 فاذهـب    {:  وقالوا لسيدنا موسي    ، رفض اليهود دخول فلسطين   

 قـال    )..٢٤:  المائـدة   (}  ربك فقاتال إنا هاهنا قاعـدون       $ أنت
 فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فـي األرض      {: تعالي

 هذا التحريم ليغير     ،)٢٦:  المائدة  (} فال تأس علي بقوم بفاسقين    
  )  م  ١٩٤٨  النكبة فـي عـام      (  مضت األربعون األولي    .. جيال

 بالجيـل الـذي يقـاوم        )  م  ١٩٨٧  االنتفاضة  ( وجاءت الثانية 
  -  إن شـاء اهللا     -  والجيل القادم هو جيل التحريـر       ، جارةبالح

  .' وهذا أملي وثقتي في اهللا سبحانه وتعالي

 السر يكمن في اإلرادة وإيمان اإلنسـان بالمبـدأ           '* 
 فالدنيوي لو أن الدنيا ذهبت منه فقد خسـر           ، الذي يسير عليه  

نة  لكن اإلنسان المؤمن الذي يؤمن أنه ذاهب إلي ج          ، كل شيء 
عرضها السماوات واألرض يريد أن ينتقل من دنيا فانية إلي          
الراحة والطمأنينة واالستقرار عند رب العالمين فهو ينتظـر         
هذا اليوم ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز في هذا اليوم ويثبت           

  .' في الميدان حتي آخر رمق في حياته



 إن من مظاهر وعالمات السالمة أن تشعر األمة          '* 
 ولكـن المقاومـة      ،  قضية األمـة    ..  إزاء قضية فلسطين   بقلق

  .'  وفي كل يوم هناك عمليات وشهداء وتضحيات ، مستمرة

 وأن ثقتنا فـي      ،  أؤكد لكم أن اهللا غالب علي أمره        '* 
 الشعوب المؤمنة كبيرة     .. اهللا أوال ثم في شعوب أمتنا المسلمة      

ـ         ، وغالية   ، م سننتصـر   وإننا بفضل اهللا ثم بـدعائكم ودعمك
  .' وسيجعل اهللا لنا ولكم بعد عسر يسرا

 هؤالء المهرولون الذين انتصروا لمعصية اهللا ال         '* 
 وأن يقفوا فـي وجـه        ، يصلحون أن يدافعوا عن قضايا األمة     

  ،  وسيلفظهم التاريخ كما لفظ من قبلهم واأليـام دول          ، األعداء
  ). ولها بين النـاس    وتلك األيام ندا    :( وصدق اهللا العظيم القائل   
 ولقد كتبنا في الزبور مـن بعـد          :( وصدق اهللا العظيم القائل   

 فهؤالء مفسدون    ). الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون     
  .' ال بقاء لهم في سجل الخالدين ال أحياء وال أمواتا

 فالشعوب  ،  أؤكد لكم أن الشعوب أقوي من األنظمة     '* 
عكس ما تري تلك األنظمة ومـا       تتحرك في هذه األيام علي      

 وسـيهزم المشـروع      ،  وسينتصر اإلسالم   .. يخطط له العدو  
 خاصـة أن     ،  الصهيوني علي فلسطين بـإذن اهللا       - األمريكي



 يرسـمها شـعبنا كـل يـوم بثباتـه           ، مبشرات النصر قائمة  
وتضحياته ومقاومته التي فرضت موازين الردع والرعب مع        

  $  أمـره   '  اهللا غالب علي    ،{$  يقهر هذا العدو الذي ظن أنه ال     
  .} لكن أكثر بناس ال يعلمون

 ومن   ،  فلسطين عربية إسالمية من النهر إلي البحر        '* 
  .' الناقورة شماال حتي النقب جنوبا

  .'  إن مصير االحتالل الحتمي هو الزوال '* 

  .'  إذا سقط شهيد قام مكانه ألف شهيد '* 

  ، عتقال في نفسي كراهية الظلم     لقد عمقت فترة اال     '* 
وأكدت أن شرعية أي سلطة إنما تقوم علي العدل وإيمانهـا           

  .' بحق اإلنسان في الحياة بحرية

  ،  وخرجـت منـه عزيـزا       ،  دخلت السجن عزيزا    '* 
  .'  وسأموت شهيدا بإذن اهللا ، وسأعيش عزيزا

 وشهادتي ال تعني نهاية المعركة       ،  ال أخشي الموت    * 
 تصـــريح لجريـــدة عكـــاظ  . اإلســـرائيليينمـــع 
  م ٢٠٠٤/١/١٧ السعودية



 لقد أصبحت االستراتيجية أننا سنقاوم المحتل حتي         * 
 ونسـتعيد    ،  وعن أرضنا   ،  لن نتوقف حتي يرحل عنا      ، يرحل

  . حريتنا وكرامتنا

 أملـي أن     ،  أنا إنسان عشت حياتي أملـي واحـد         * 
 وطاعة اهللا    ، إال بطاعته  ورضاه ال يكتسب      ، يرضي اهللا عني  

 ومـن    ، تتمثل في الجهاد من أجل إعالء كلمة اهللا في األرض         
أجل تطهير أرض اهللا من الفساد الذي يقيمه أعـداء اهللا فـي         

 فإذا ما حققت الهدف األول وهـو تطهيـر األرض            ، األرض
 فهذه   ،  وقام عليها النظام اإلسالمي     ، اإلسالمية من االغتصاب  

 فـإذا    ، تي أسعي إليها وأرجو اهللا أن ألقاه عليها       هي أمنيتي ال  
 وإن مت قبل أن تتحقق فقد بدأت الطريق          ، تحققت فذلك فضله  
 لكن أكثر بناس ال      $  أمره  '  اهللا غالب علي    {$ وخطوت خطوات 

  .} يعلمون

 مـن أراد أن يجاهـد        ،  هذا هو طريـق الجهـاد       * 
 أما من ال يريد      ، يب وليتحمل التعذ   ،  فليتحمل السجن   ، فليتحمل

  :  طريق الجهاد هو تضحية كله      . الجهاد فليذهب لينام في داره    
 ونحن نعرف طريقنـا هـذا        ، سجن إلي تعذيب إلي استشهاد    



 في حوار مع قنـاة       .  ولم يفرضه أحد علينا     ، واخترناه بإرادتنا 
  . الجزيرة القطرية

 ***  



 قالوا عنه
أضفوا عليه الكثيـر     و  ، لقد تغني كثيرون بحب الشيخ    

والكثير من الصفات التي يكفي إن وجدت صفة منهـا فـي            
 وهـذه    ، إنسان أن يصير بتلك الصفة عظيما مـن العظمـاء         

الكلمات جمعناها من محبي الشيخ والسائرين علي دربه مـن          
خالل الصحف والمجالت والندوات والمؤتمرات والمحافـل       

مسـلمين فـي    والمظاهرات التي أقيمت تعبيرا عن غضبة ال      
  . العالم كله الغتيال الشيخ الجليل

 المرشـد العـام      ( قال األستاذ محمد مهدي عـاكف     
  ): لجماعة اإلخوان المسلمين

 ومجاهـد    ،  إن الشيخ أحمد ياسين هو شيخ جليـل         * 
 علم شبابها ونساءها وأطفالها      ..  وهب نفسه لهذه األمة     ، كبير

 ويقفـون    ، ن بالدهم كيف يكونون من المجاهدين الذين يحمو     
  .  األمريكي بكل قوة وأمانة - ضد هذا الطغيان الصهيوني

 العالمـة والفقيـه      ( قال الدكتور يوسف القرضاوي   
  ): الكبير



 وهـب    ،  إن المجاهد الشيخ أحمد ياسين كان أمـة         * 
 ربـي    ..  وفي مقدمتها تحريـر فلسـطين       ، حياته لقضايا أمته  

م اإلسالم والجهاد فـي سـبيل اهللا        أجياال علي االلتزام بتعالي   
 وبالرغم من أنه     ، والبذل والتضحية من أجل نصرة هذا الدين      

 وبث الرعب فـي      ، كان قعيدا إال أنه زلزل الكيان الصهيوني      
 قـوي الهمـة      ،  ألنه كان صحيح الفكر     ؛ صفوف أعداء األمة  

  . واإلرادة

وإن رأس الشيخ الشهيد ال يكفيها الثأر مـن جميـع           
اينة وليس مجرد رأس المجرم السفاح شارون الـذي ال          الصه

  . يساوي نعل الشيخ أحمد ياسين

 الزعيم السياسـي لحركـة       ( قال األستاذ خالد مشعل   
  ): حماس

 هو تأكيد علي أن      '  ياسين  '  إن استشهاد الشيخ القائد     * 
  ، هذا االستشهاد لن يزيد الحركة إال قوة وصالبة وصـمودا         

 والمضي قدما في تحرير      ،  الجهاد والمقاومة  وثباتا في طريق  
  '  واستشـهاد المجاهـد     . كل شبر من أرض فلسطين الحبيبـة      

 ودم الشيخ    .  هو نور هاد لشعبنا ونار حارقة للصهاينة        ' ياسين



 إنما هو رسالة ألن يكون الشعب صفا         '  أحمد ياسين   ' المجاهد
  . متراصا في مواجهة الغطرسة الصهيونية

 قائـد حركـة      ( دكتور عبد العزيز الرنتيسـي    قال ال 
  ): حماس في غزة

  ،  إن دماء الياسين أمانة في أعنـاق كـل مسـلم            * 
 وإن اهللا    ، وسيسأل الجميع عنها حكاما ومحكومين يوم القيامة      

ليعلن الحرب علي أمريكا وشارون إلراقتهم دم الولي أحمـد          
المعاناة فـي    هذا الرمز الكبير الذي تربي في حضن          .. ياسين

  . سبيل اهللا

 مـن قيـادات حركـة        ( قال الشيخ إسماعيل هنيـة    
  ): حماس

 الفيتو األمريكي يؤكد أن الواليات المتحدة متورطة         * 
 وإن االنتفاضـة والمقاومـة       ، في دم الشيخ القائد أحمد ياسين     

 ويستعيد الشعب    ، ستستمران حتي يرحل االحتالل عن أرضنا     
  . هالفلسطيني كامل حقوق

  )  أمين عام حزب اهللا ( قال الشيخ حسن نصر اهللا



 ومصيرنا   ،  وشيخكم أحمد ياسين شيخنا     ،  دمكم دمنا   * 
 وسلمكم   ،  حربكم حربنا   ،  وهذا يعني أن معركتنا واحدة      .. واحد
  . سلمنا

 المرجع الشيعي    ( قال الشيخ محمد حسين فضل اهللا     
  ) اللبناني

والعربـي علـي وجـه       علي العـالم اإلسـالمي        * 
 إنني ال أفهم     ، الخصوص أن يقف علي مستوي هذه الجريمة      
 وهم يلتقـون     ، كيف تواجه بعض الدول العربية هذا الموقف      

بالمسئولين الصهاينة في عملية يراد مـن خاللهـا تطويـع           
  ! الشعب الفلسطيني

 من كبار علماء     (  محمد عبد اهللا الخطيب     : قال الشيخ 
  ) األزهر الشريف

 إن اللسان ليعجز عـن       ..  هنيئا لك يا شيخنا الجليل      * 
 وأن   ،  وعلي إخواننا أن يقتدوا بذلك      ، ذكر بطوالتكم وصبركم  

  ، يؤمنوا إيمانا عميقا بأن الجهاد هو طريق العـزة والسـيادة          
  . وهو السبيل لرد المتربصين باإلسالم عند حدودهم



 األمين   ( نا أحمد سيف اإلسالم حسن الب      : قال األستاذ 
  ) العام لنقابة المحامين

 لقد أثبت الشهيد الشيخ أحمـد ياسـين أن القـوة             * 
الروحية واإلخالص قادران علي صنع المعجزات التي تذهل        

  . العالم

 رئـيس مجمـع اللغـة        ( قال الدكتور شوقي ضيف   
  ) العربية بالقاهرة

 إن نجاح إسرائيل في اغتيال الشيخ أحمد ياسـين           * 
فعة قوية لسياسة واشنطن وإسرائيل العنصرية الدموية       هو ص 

 وتعيـث فـي األرض دمـارا         ، اإلرهابية التي تقتل األبرياء   
وفسادا إلرغام الشعوب العربية واإلسالمية علي اإلذعان لها        

  . سياسيا واقتصاديا وفكريا واجتماعيا ودينيا

  ):  المفكر اإلسالمي الكبير ( قال الدكتور محمد عمارة

  ..  جهاد  ..  مدرسة  ..  فكر  ..  الشيخ أحمد ياسين رمز     * 
وطريق ياسين هو طريق التحرير فقد جعل الشعب كله كتيبة          

  .  وال توجد أمة أفرزت قائدا مثل ياسين ، جهاد



 المفكـر اإلسـالمي      ( قال الدكتور محمد سليم العوا    
  ): الكبير

 هكذا كشف أحمد ياسـين حيـا العجـز العربـي             * 
 وكشـف شـهيدا حقيقـة        ،  والقوة العربية الشـعبية     ، ميالرس

  ، االنهزام اإلسرائيلي أمام المقاومـة الفلسـطينية الصـامدة        
وحقيقة التواطؤ األمريكي الذي حول الواليات المتحدة إلـي         

  ! شيطان أخرس

 المفكـر اإلسـالمي      ( قال المستشار طارق البشري   
  ): الكبير

من آيات اهللا سبحانه في      الشيخ أحمد ياسين هو آية        * 
  ،  وهو من محاسن هـذه األمـة        ، هذا العصر الذي نعيش فيه    

 لقد كان في صوته الضـعيف قطـع          ، ومن حسنات اهللا عليها   
  ،  وفي سكون جسمه ما يشير إلي العزم واالستقرار         ، وإصرار

  . وكل ذلك ناتج عن اإليمان باهللا سبحانه والتسليم بقدره

الصـحفي والمفكـر     (  ويـدي قال األستاذ فهمـي ه    
  ): اإلسالمي الكبير



 إن قتل الشيخ ياسين عمل خسيس ال هو من شـيم             * 
 وهـو    ،  وال هو من ممارسات األقويـاء       ، المحاربين الشرفاء 

 وجدنا فيه شارون هـو       ، مشهد قلب الصورة رأسا علي عقب     
 في حين طالت قامة الشيخ حتي رأيناه ماردا          ، العاجز اليائس 

 ذلك الذي أطلق علـي       '  الشهيد المنتصر   ' ا استحق لقب  عمالق
الحسين بن علي بعد المقتلة التي أوقعها به يزيد بن معاويـة            

  . في كربالء

 المفكر اإلسالمي وزعيم     ( قال األستاذ راشد الغنوشي   
  ): حركة النهضة التونسية

 الكرسي المتحرك الحامل لجسد مشلول هو مجرد         * 
عظيم بروح فياضة وعقل كبير وعزم      إهاب لشخصية رجل    

 ذلك هـو شـيخ االنتفاضـة         .. حديد وخلق رفيع وحكمة ثرة    
الصورة المجسمة لحال شعب فلسطين في ضعفه وقوته بـل          
حال قوي المقاومة في األمة في صمودها أمام غطرسة القوة          

  . والسالح والمال

 المفكر المصري    ( قال الدكتور عبد الوهاب المسيري    
  ) سوعة اليهود واليهودية والصهيونيةوصاحب مو



 إن اغتيال الشيخ ياسين اغتيال في الوقـت نفسـه            * 
لخريطة الطريق وألية محاولة إلـي تسـوية مـن خـالل            

  . المفاوضات

  ):  الكاتب والصحفي الكبير ( قال األستاذ أحمد بهجت

  ،  كان الشيخ أحمد ياسين يحلم بالحياة عنـد ربـه           * 
 الحياة التـي تتجـاوز المـوت وتتعلـق          ويتطلع لرزق هذه  

 وسوف تثبت األيام للدولة العبرية أن قتله كان خطأ           .. بالخلود
  . تاريخيا

 األستاذ بكلية العلوم     ( قال الدكتور محمد السيد حبيب    
 ونائب المرشد العـام لجماعـة اإلخـوان         ، بجامعة أسيوط 

  ) المسلمين

 الشـعب    الشيخ ياسين لم يكن رمزا علي مستوي        * 
 لكنه كان رمزا لجميع الشعوب العربيـة         ، الفلسطيني فحسب 

  . واإلسالمية في الجهاد والمقاومة ضد االحتالل الغاصب

 أسـتاذ    ( قال الدكتور عبد الستار فـتح اهللا سـعيد        
  ). التفسير بجامعة األزهر



 بل الـذي يسـتحق       ،  إن أحمد ياسين ال يبكي عليه       * 
كام العاجزون الـذين تخلـوا عـن        البكاء عليه هو نحن والح    

  . قضية فلسطين

  ):  الداعية اإلسالمي الكبير ( قال األستاذ جمعة أمين

 إن دماء الشهداء تنشر الـدعوات فـي مشـارق            * 
 وكلما سقط    ، األرض ومغاربها ذلك ألن االستشهاد له ما بعده       

 وإن أصحاب الـدعوات      ، شهيد اعتلي العرش مئات الشهداء    
  . ليهم وعذبوا ستنتشر دعوتهممهما ضيق ع

  ):  الداعية اإلسالمي ( قال األستاذ الشين أبو شنب
 لقد شهدت اآلفاق للشيخ أحمد ياسين بنبل المقصد          * 

وسالمة الغاية وسيبقي معلما تعرف األجيال منه كيف تكون         
  . التضحية وكيف يكون الفداء

 كاتـب وباحـث سياسـي        ( قال األستاذ منير شفيق   
  ): نيفلسطي

  ،  اغتيال الشيخ أحمد ياسين سيتجاوز حسابات قتله        * 
وقد أثبت الرجل عبر التجربة أنه نافذ البصيرة ورؤيته ثاقبة          

 ولم يخطـئ فـي       ،  وقد أحسن تحديد الهدف األبعد      ، وواقعية



 وبرع فـي طـرح الخطـوة         ، تحديد الهدف األولي والممكن   
 المواقف بكلمـات     ولخص أعقد   ، السياسية في وقتها المناسب   

 إنه الذكاء الحـاد وغنـي        .. بسيطة قليلة واضحة لكن عميقة    
  . التجربة

 نائـب المرشـد العـام        ( قال األستاذ حسن هويدي   
  ): لإلخوان المسلمين بسوريا

 لقد أحيا الشهيد أحمد ياسين بجهاده هو وإخوانـه           * 
 ووصل بـين ماضـي األمـة المشـرق           ، العزيمة والكرامة 

  . اليوموحاضرها 

 أمين عام مساعد نقابة      ( قال الدكتور عصام العريان   
  ) األطباء

 إن معركتنا مع الكيان الصهيوني لم تبدأ باستشهاد          * 
 بل هـي معركـة       ،  ولن تنتهي باستشهاده    ، الشيخ أحمد ياسين  
  . طويلة ومستمرة

 عضـو مجلـس      ( قال الدكتور محمد جمال حشمت    
  ): الشعب سابقا



اء الشيخ أحمد ياسين ستوقد شعلة المقاومـة         إن دم   * 
  . في صدور كل الشعب الفلسطيني بل وكل الشعوب العربية

 أسـتاذ الشـريعة      ( قال الـدكتور صـالح سـلطان      
  ): اإلسالمية
 لقد مضي الشيخ المجاهد أحمد ياسين أسـدا فـي            * 
 وسـتكون دمـاؤه لعنـة علـي          ،  عزيزا في شهادته    ، حياته

  . ينالصهاينة المعتد

 مـدير تحريـر مجلـة        ( قال األستاذ أحمد عز الدين    
  ): المجتمع الكويتية

  ،  الشيخ المجاهد أحمد ياسين حقق أقصـي أمانيـه          * 
 أكبر من أن     -  بل لكل مسلم مؤمن     - وهل هناك أمنية للمجاهد   

 وال نزكي علي اهللا      ، ينال الشهادة في سبيل اهللا؟ نحسبه كذلك      
  . أحدا

 رئيس مركـز يافـا       ( رفعت سيد أحمد  قال الدكتور   
  ): للدراسات واألبحاث



 إن أحمد ياسين أصبح رمزا للكفـاح والتضـحية           * 
بالنفس فداء لعقيدته ودينه وبني وطنه وبلده األسير والمسجد         

  .  وكم كان يتمني الشهادة وقد نالها ، األقصي المحتل

 نائب رئيس الجمهورية     (  حسين الشافعي   / قال السيد 
  ): األسبق

 هـذا    -  إنني أري في استشهاد الشيخ أحمد ياسين        * 
 وتجمعها علـي الحـق       ،  األمل في إنقاذ األمة     - البطل العظيم 

  . والجهاد

  ):  نقيب األطباء ( قال الدكتور حمدي السيد

  .  هذا الشيخ القعيد بعث األمل في قلوبنا جميعا * 

 العمـل    رئيس حزب   ( قال المهندس إبراهيم شكري   
  ): المعطل

 إن خيار المقاومة الذي تبناه الشيخ ياسين منذ زمن           * 
  ، هو الخيار الوحيد والفاعل الذي يمكن أن يحقق االسـتقالل         

  .  ويضمن السيادة ، ويعيد الحقوق



 مساعد رئـيس حـزب       ( ال األستاذ محمد علوان   ق
  ): الوفد

ـ            *  ين  ال واهللا ال نقدم تعازيا في شهيد فالشـيخ ياس
شهيد الوطن بل هو شهيد اإلسالم فقد أدي األمانة وأخلـص           
ورفع رؤوسنا جميعا ال سيما بمواقفه المشرفة ضد االحتالل         

  . واالستعمار

 أمين عام حزب العربـي       ( قال األستاذ حامد محمود   
  ): الناصري

  :  أقول  ،  إن الشيخ أحمد ياسين رجل مقعد       :  إذا قيل   * 
  . ليهبل هو أقوي من كل قات

 أمين عـام حـزب       ( قال األستاذ حسين عبد الرازق    
  ): التجمع اليساري

 لقد فقدت األمة زعيما روحيـا وقائـدا سياسـيا            * 
 والشيخ أحمد ياسين ليس شهيد حماس        ، ومقاوما من نوع فريد   

  . وحدها بل هو شهيد كل فصائل المقاومة الوطنية

  ):  الكبير الكاتب والمفكر ( قال الدكتور محمود جامع



 ولم   ،  لقد مضي الشيخ أحمد ياسين شهيدا كما تمني         * 
يترك ثروة أو ماال أو أرصدة إال رصيد الحـب واالحتـرام            
الهادر والتاريخ الجهادي الناصع ورصيدا كبيرا من شـباب         

  . مؤمن مجاهد طاهر في كتائب حماس

 الداعيـة    ( قال الدكتور سلمان بـن فهـد العـودة        
دي والمشـــرف العـــام علـــي اإلســـالمي الســـعو

  )Islamtoday موقع

 ويشاركهم   ،  كان الشيخ إنسانا يعيش مشاعر الناس       * 
 ويقتسـم معهـم لقـة        ، همومهم وآالمهم وأفراحهم وأتراحهم   

العيش حتي غدا رمزا للمـواطن الفلسـطيني ولـيس فقـط            
  . للمقاومة

 المفكر اإلسالمي ووزير     ( قال األستاذ كامل الشريف   
  ): األردني األسبقاألوقاف 

 لقد كان أحمد ياسين طـرازا فريـدا بـين قـادة              * 
  ،  فقد نبت مع جذور الشـعب الفلسـطيني         ، الثورات الوطنية 
 وعاش معه في المنافي والمخيمـات التـي          ، وقاسمه النكبات 

 وكان إيمانه عاصما له من اليـأس         ،)  إسرائيل  ( فرضتها عليه 



 وقد أدرك قبـل غيـره        ، أو الركض وراء السراب واألوهام    
 وأن السالم الذي يتحـدثون عنـه         )  اإلسرائيلية  ( حقيقة النوايا 

 ففضـل تسـمية األشـياء        ، ليس سوي االستسالم الرخيص   
 وقد جاءت نهايته مصداقا لما       ،  وعدم إضاعة الوقت    ، بأسمائها

  . آمن به ودعا قومه إلدراكه

لعسـكري   الخبيـر ا    (  حسام سـويلم    / ح . قال لواء أ  
  ): الكبير

 إن اغتيال الشيخ أحمد ياسين سيكون بداية مرحلة          * 
جديدة لالنتفاضة لها تداعياتها السياسية واألمنية واالقتصادية       

 أو بمعنـي آخـر والدة        ، واالجتماعية الخطيرة علي إسرائيل   
  . جديدة للمقاومة ومشروعيتها

ـ     ( قال األستاذ محمود أمين العـالم      د  المفكـر والناق
  ): اليساري

 فقـد   ،  غياب الشيخ ياسين يعبر عن حضور متجدد      * 
  . وحد استشهاده جميع القوي السياسية الفاعلة

  ):  المفكر القبطي الكبير ( قال الدكتور ميالد حنا



 هذا الشيخ الوقور كان رمزا عظيما ليس لفلسطين          * 
  .  ولكن لكل األمة العربية ، وحدها

  ):  الباحث القبطي ( بيبقال الدكتور رفيق ح

 يجب أن    :  بمناسبة اغتيال الشيخ أحمد ياسين أقول       * 
يتخذ العرب والمسلمون طريق الجهاد كسبيل وحيـد لحـل          

  . القضية الفلسطينية حتي يعاد المسجد األقصي

 عضو المجلس الثوري لفتح      ( قال السيد نبيل عمرو   
  ): ووزير اإلعالم السابق في حكومة أبي مازن

 لقد خسرنا الشيخ أحمد ياسين ليس فقـط كرمـز            * 
 بل واألهم من ذلـك       ، وطني وقائد مؤثر علي ساحة الصراع     

خسارته كرجل كان يمكن االتفاق معه فـي أمـور خطيـرة            
  . واالعتماد علي أن كلمته لها النفاذ

 سـفير السـودان      ( قال السيد محمد عبد اهللا إدريس     
  ): بمصر



ين ميتـة يتمناهـا كـل مسـلم      لقد مات أحمد ياس    * 
 وإذا استشهد أحمد ياسين فإن هناك ماليـين أحمـد            ، صادق
  . ياسين

  ):  نقيب الصحفيين ( قال األستاذ جالل عارف

 فالشـهداء    ،  نحن ال نحزن علي الشيخ أحمد ياسين        * 
  . أحياء عند ربهم يرزقون

 وكيـل نقابـة      ( قال األستاذ صالح عبد المقصـود     
  ): الصحفيين

 رحل جسد شيخ المقاومين وإمام المجاهدين ورمز         * 
 ولكن روحه سـتبقي      ، الصمود الفلسطيني الشهيد أحمد ياسين    

  . شابة وثابة في األمة من أقصاها إلي أدناها

  -  ابنـة الشـيخ الشـهيد       ( قالت رحمة أحمد ياسين   
  ): رحمه اهللا

 كم تمني الشهادة بقلب خالص وبكاء فـي جـوف            * 
 وعندما كنا نطلب منه االختفاء حرصا علي حياته كان           ، الليل

  .'  الرب واحد والعمر واحد ': يرد علينا بقوله



 الممثل المصري ورئيس     ( قال األستاذ السيد راضي   
  ): اتحاد نقابات المهن الفنية المصرية

 إن عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين وصمة عـار           * 
 العربي واإلسالمي علي وجه     في جبين اإلنسانية عامة والعالم    

 وهو يدل علـي أن أيـادي الجـبن والوحشـية             ، الخصوص
الصهيونية قد باتت تعربد في أشالء كرامتنا دون أن تجد ما           

 ومـن ثـم      ؛ يوقفها ال لشيء إال ألننا فقدنا اإلحساس بالوجود       
البد من أن تفتح األنظمة العربية المجال للشعوب لكي تثبـت     

  . ي للبشرأنها ال زالت تنتم

 الممثل المصري ونقيب     ( قال األستاذ يوسف شعبان   
  ): الممثلين المصريين

 فور أن بلغني الخبر شعرت بمرارة لـيس لفقـد            * 
واحد من رموز األمة فحسب ولكن ألنـي أدركـت حقيقـة            

 وال أعتقد أن الشهيد      ، الهوان والذل اللذين أصبحا سمة ألمتنا     
ة إلي تعاز بل نحـن الـذين        البطل الشيخ أحمد ياسين بحاج    

 فقد فارق دنيانا مرفـوع الـرأس         ، بحاجة إلي أن يعزينا هو    
  . محتفظا بكامل رجولته



 نقيـب السـينمائيين      (  قال األستاذ ممدوح الليثـي    
  ): المصريين

 وحسب الشيخ أحمد     ،  هذه جريمة ال تغتفر في حقنا       * 
  .. ةياسين أن تكون روحه بوق النفير إلحياء موات األم

  ):  المؤلف الروائي ( قال األستاذ أسامة أنور عكاشة

 إن الحادث محصلة طبيعية لسلسـلة تحـل فـوق           * 
  . رؤوسنا بسبب ديكتاتورية األنظمة وتغطرس الحكام

  ):  الممثل المصري ( قال األستاذ حسن يوسف

 إن استشهاد الشيخ أحمد ياسين عمل جبان علي يد           * 
 رمز   ..  شارون الذي اغتال الشيخ ياسين     المجرم الدولي األول  

 والذي كان يصـلي ويـدعو اهللا أن يمـوت            ، القوة والحرية 
  .  وسيكون وقودا للحركة اإلسالمية ، شهيدا

  ):  ممثلة مصرية ( قالت السيدة محسنة توفيق

 إن شهادة الشيخ أحمد ياسين بمثابة والدة جديـدة           * 
  . لألمة التي انتفضت في كل مكان



 الناقـد األدبـي      ( ال الدكتور يوسف عـز الـدين      ق
  ): العراقي

 مقتل الشيخ ياسين يؤكد أن له أهمية كبيـرة فـي             * 
 وأنه كان حربة في قلـب        ، حياة فلسطين والعرب والمسلمين   

  .  لذا أرادت التخلص منه ؛ إسرائيل

 كاتـب وأديـب      ( قال األستاذ محمد بسـام يوسـف      
  ): سوري

ون الجبناء أن خطـوتهم الدنيئـة        لقد ظن الطائش    * 
 سيؤمن   )  أحمد ياسين   ( باغتيال شيخ المجاهدين ورمز المقاومة    

 وما علموا أنهم بذلك يبنون أدوات سحقهم         ، لهم سفينة نجاتهم  
 وإليقاظ   ،  ويشيدون رافعة ضخمة لجهاد شعب مقاوم       ، وإبادتهم

وني أو   كل مجرم جبان صهي     -  بإذن اهللا   -  ستكتسح  ، أمة نائمة 
  !  أو خائن منافق عميل ، أمريكي نذل متواطئ

 رئيس حركة مجتمع     (  قال الشيخ أبو جرة سلطاني    
  ): السلم الجزائرية



  ٧٠  كـان سـيعيش     '  أحمد ياسين   '  إن الشهيد الشيخ    * 
 ولكـن    ،  عاما ويموت حتما كما يموت كل الناس        ٩٠ عاما أو 

 فإذا به    ، ادها شارون اهللا أكرمه بأن جعل حياته أطول مما أر       
 بمدينة غزة ميالدا أبـديا مـع         '  حي الصبرة   ' يولد اليوم أمام  

  .'  عند ربهم يرزقون ' الذين

  ):  أديب وناقد ( قال األستاذ رجاء النقاش

 يقدم دمه الغالي ثمنـا       '  أحمد ياسين   '  ها هو الشيخ    * 
 فقد   ،  وقد سال دم الشيخ في مشهد بالغ الروعة         ، لحرية شعبه 
 وهـذا    ، خارجا من لقائه مع ربه بعد صالة الفجر        كان الشيخ 

 واسـتعداده    ، في حد ذاته دليل حي علي عظمة إيمان الرجل        
 فقد كان الشيخ الشهيد علي علم تام بـأنهم يريـدون           ، للشهادة
  ،  وأنهم ينقمون عليه إصراره التام علي حقـوق شـعبه           ، دمه

  . الحقوقوعدم تردده في الدفاع عن هذه 

  ):  المفكر اليساري ( قال الدكتور حسن حنفي

 كان االغتيال انتهاكا لكل القيم األخالقية والمواثيق         * 
 لم يكن الشهيد مسلحا بل كـان         ، الدولية واألعراف اإلنسانية  

 وقتل المدني غير المسلح في أعراف الحرب بـأعتي           . أعزل



ات جريمة ضـد    األسلحة مثل الصواريخ المنطلقة من الطائر     
 وتحول كرسي القعيد إلي رمز للمقاومــة كمـا          . اإلنسانية

  . تحول محمد الدرة قبل ذلك

 ***  



 في عيون الشعراء
وكما جري ذكر أحمد ياسين علي ألسنة السياسـيين         
والمفكرين مجاهدا ومناضال فقد ألهم عقول الشعراء الكلمـة         

 فتغنـوا بـه      ، الصادقة والعاطفة المتوهجة والمعني النبيـل     
 وإن كان المعهود من الشـعراء أن يبـالغوا فـي             . وبجهاده

 في وصف الشـهيد أحمـد        - وصف الحقائق إال أن أشعارهم    
 وقد اخترنـا     .  تظل عاجزة عن أن توفيه بعض حقه        - ياسين

  . نماذج لبعض هؤالء الشعراء

 قصيدة الدكتور جابر قميحة
  )  أستاذ األدب العربي ( 

 ر باإلسرا وياسيناقم عطر الفج

 ورتل الفتح واألنفال والتينا

 وعانق الفجر في شوق وفي لهف

  '  ياسينا ' واكتب علي الشفق الوردي

 واجعل مدادك من ماء القلوب وصغ

 حروف ياسين ريحانا ويسمينا

 وأطر اللوحة الشماء من مهج



 تزينها وبنور من مآقينا

  سمي المصطفي شرفت ' أحمد يسين ' 

 ة واخضرت بوادينابه العروب

 شيخ قعيد وفي اإليمان قوته

 لم يعرف العجز واإلذعان واللينا

 يحقق النصر من كرسيه أبدا

  !  حكمت فينا؟ '  كراس ' فأين منه

 عروش ظلم توالها أباطرة

 علي الهزيمة ما زالوا مقيمينا

 ***  

 تفديك يا سيدي الدنيا وما جمعت

 وصفوة الناس من قومي وأهلينا

 امك يا ياسين من هرمالنت عظ

 ومن جهاد علي درب النبيينا

 فخذ لعظمك عظمي كي تشد به

 عظما وهي منك حتي تأسو اللينا

 ولو قبلت دمائي سقتها مددا

 تنساب في جسمك الواني شرايينا



 النت عظامك لكن لم تلن أبدا

 قناة عزمك في لقيا أعادينا

 وابيض شعرك لكن قد جعلت لهم

  طينامن النهار سوادا حالكا

 فما وهنت بسجن ساوموك به

 وما استجبت لهم كي تقبل الدونا

 فعشت فيه مهيبا شامخا أبدا

 وكنت سجانهم إذ كنت مسجونا

 يخشون طيفك في األحالم يفزعهم

 حتي غدا ليلهم بالسهد مشحونا

 هم أحرص الناس من جبن ومن ضعة

 علي حياة ولو ذاقوا بها الهونا

 ***  

  قد نهضوا ' ن ياسي ' ها هم أسودك يا

 يفدون مسري رسول اهللا والدينا

  بروح اهللا قد زحفوا )  حماس ( همو

 لبيك لبيك يا أقصي لقد جينا

  بخيل اهللا واقتحمي )  حماس ( فامضي



 فلن يعيد الحمي إال المضحونا

 امضي سعيرا وخوضي الهول وانتصري

 فالنصر حق لمن باهللا يمضونا

 ولتزرعي الرعب جمرا في مضاجعهم

 تي يعيشوا حياري ال يناموناح

 ***  

 يا فتية رصدوا هللا أنفسهم

 فبايعوا ربهم غرا ميامينا

  الجهاد سبيل ال بديل له : قالوا

 والموت في اهللا من أسمي أمانينا

 هانت جسومهمو في اهللا فانطلقوا

 وفجروها براكينا براكينا

 فمادت األرض حتي غص جانبها

 بما تمزق من أبناء صهيونا

 لشهيد ففي الجنات منزلهأما ا

 طوبي له حين يلقي حورها العينا

 يا أحمد المجد يا ياسين معذرة

 فالقلب من حزنه قد بات مطعونا



 فلتعف عنا فإن العفو مكرمة

 لما بدا من قصور مؤسف فينا

 فقد بلينا بحكام غدوا أسدا

 علي الشعوب نعاما في أعادينا

  وعلمهم فقد جهلوا '  يسين ' فانهض

 زعامة ليست لهو الهيناأن ال

 أن الزعامة إصرار بال وهن

 ال أن تكون بما جمعت مفتونا

 أن الزعامة إيمان وتضحية

 وقدوة بكتاب اهللا تهدينا

 أن الزعامة إيثار ومرحمة

 وأن تجوع لكي تقري المساكينا

  أنت اليوم مفخرة ' أحمد يسين ' 

 يشدو بها اليوم دانينا وقاصينا

 لي فرضواأنت الزعيم بحق ال األ

 زعامة القهر تعمينا وتردينا

 أنت الزعيم بحق ال األلي خنعوا

 وسلموا األرض منكوسين راضينا



 يا ليتهم نهجوا نهجا دعوت له

 إذن لعزوا وكان النصر مضمونا

 يا سيدي وعبير الفجر يغمرنا

 وقد كتبنا علي اآلفاق ياسينا

 فانساب منها تباشير تناجينا

  بساتينا -  من حب - وتجعل الجدب

 إني أري النصر من قرب ينادينا

 واهللا ناصرنا ال عبد يخزينا

 ***  

 ودعت دنياك والمحراب مبتسما

 وأنت تمضي إلي الجنات ميمونا

 حكامنا يا نشامي العار وا أسفا

  '  شارونا '  مثل '  يسين ' بوءوا بدم

 هنتم وخنتم وسالمتم عدوكمو

 وصار ظلمكمو طبعا وقانونا

  إلي الدنيا رجولتكمواليوم ننعي

 وما استحقت من األشعار تأبينا

 فوحدوا الزي في جلسات قمتكم



 حتي تغيظوا به أبناء صهيونا

 فوحدة الزي رمز من توحدكم

 هيا ارتدوه فساتينا فساتينا

 ***  

  .. يا فارس الكرسي

 دكتور عبد الرحمن العشماوي

 هم أكسبوك من السباق رهانا

 نافربحت أنت وأدركوا الخسرا

 هم أوصلوك إلي مناك بغدرهم

 فأذقتهم فوق الهوان هوانا

 إني ألرجو أن تكون بنارهم

  بلغت جنانا ، لما رموك بها

 غدروا بشيبتك الكريمة جهرة

 أبشر فقد أورثتهم خذالنا

  ولكن ما دروا ، أهل اإلساءة هم

 كم قدموا لشموخك اإلحسانا

 لقب الشهادة مطمح لم تدخر

 اناوسعا لتحمله فكنت وك



  كنت مفوها ، يا أحمد الياسين

  كان الصمت منك بيانا ، بالصمت

 ما كنت إال همة وعزيمة

 وشموخ صبر أعجز العدوانا

 فرحي بنيل مناك يمزج دمعتي

 ببشارتي ويخفف األحزانا

 وثقت باهللا اتصالك حينما

 صليت فجرك تطلب الغفرانا

 وتلوت آيات الكتاب مرتال

 متأمال تتدبر القرآنا

  جبهتك الكريمة ساجداووضعت

 إن السجود ليرفع اإلنسانا

  ما دروا ، وخرجت يتبعك األحبة

 أن الفراق من األحبة حانا

 كرسيك المتحرك اختصر المدي

 وطوي بك اآلفاق واألزمانا

  فلم يكن ، علمته معني اإلباء

 مثل الكراسي الراجفات هوانا



  صار وفاؤه ، معك استلذ الموت

 عنوانا وصار إباؤه  ، مثال

 أشالء كرسي البطولة شاهد

 عدل يدين الغادر الخوانا

 لكأنني أبصرت في عجالته

  لوعة وحنانا ، ألما لفقدك

  ولم تعد ، حزنا ألنك قد رحلت

  كالطود ال تتواني ، تمشي به

 إني لتسألني العدالة بعد ما

  والنكرانا ، لقيت جحود القوم

 هل أبصرت أجفان أمريكا اللظي

 تملك األجفانا؟أم أنها ال 

 وعيون أوروبا تراها لم تزل

 في غفلة ال تبصر الطغيانا

 هل أبصروا جسدا علي كرسيه

 لما تناثر في الصباح عيانا

 أين الحضارة أيها الغرب الذي

  ودخانا ، جعل الحضارة جمرة



  فما هذا سؤال تعطف ، عذرا

 قد ضل من يستعطف البركانا

 هذا سؤال ال يجيد جوابه

 هواء والشيطانامن يعبد األ

  إن ودعتنا ، يا أحمد الياسين

 فلقد تركت الصدق واإليمانا

 أنا إن بكيت فإنما أبكي علي

 مليارنا لما غدوا قطعانا

 أبكي علي هذا الشتات ألمتي

  واألضغانا ، أبكي الخالف المر

 أبكي ولي أمل كبير أن أري

 في أمتي من يكسر األوثانا

 ن وجهك لم يك ، يا فارس الكرسي

 إال ربيعا بالهدي مزدانا

 في شعر لحيتك الكريمة صورة

 للفجر حين يبشر األكوانا

 فرحت بك الحور الحسان كأنني

 بك عندهن مغردا جذالنا



 قدمت في الدنيا المهور وربما

 بشموخ صبرك قد عقدت قرانا

 هذا رجائي يا ابن ياسين الذي

 شيدت في قلبي له بنيانا

 دمك الزكي هو الينابيع التي

 تسقي الجذور وتنعش األغصانا

 ستظل نجما في سماء جهادنا

 يا مقعدا جعل العدو جبانا

 ***  

 سالم عليك

  مصر - عبد اهللا رمضان

 سالم عليك

 وليس عليهم سالم

 فمن راحتيك

 تفجر نهر الشهادة

 يروي تراب الوطن

 ومن راحتيهم تفجر نهر البالدة

 وبئر العطن



  نم ال عليك .. فنم هادئ البال

 دربك نورف

 وفيه نسير

 ويحدو خطانا زئير

 إلي أن يعود الطريد

 ويهنأ بالعش طير بعيد

 ويسكن دم الشهيد

 ***  

  )١( ورد الـوصايا
  مصر - مسعود حامد
 ال تغادر

 إنما مجدك يا شيخ هنا

 في حضرة السجن اليهودي

  من أنت؟ : قل لهم

  .. كيف سجنتهم دهرا

 وعريت القياصر

 صاعد رمزك



 الديفي ترب ب

  .. وفي األسواق

 وفي الطرقات

 وفي تلك الكتاتيب

 التي تدعوك

 حول المسجد األقصي

 ما يفيد الكون إن يبد فسيحا

 دونما دفء مريد أو شهيد

 دون أصحاب وأهل وعشائر؟

  -  دون الناس - هل يصير الكون

 إال كالمقابر؟

  .. فتعال

 ال تغادر

   .. من قصيدة كوكب القدس
 ن النجدي الميما : للشاعر

 أياسين كم غارت من الحزن مقلة

 عليك وكم قلب من الضيم ما سال



 ستبكيك عين ما استقام لجفنها

 تالبيب جهد واستحباب وأقبال

 ستبكي جيوش العز بالنصر قائدا

 ويبكي تراب القدس في الدجن مشعال

 ستبكيك ساحات من المجد أقفرت

 ويبكيك سيف ما تردي من البلي

 المجد شامةستكتبك األيام في 

 ويبلغك الرحمن ما كنت سائال

 ***  

  ضياء ثروت الجبالي : الشاعر
  في شلك .. لقد هابوك

  المسكين ..  المقعد .. وخافوا

  من بصرك .. وقد حرموك

  مطاردا وسجين .. وعشت

  بصالتك .. وقد رصدوك

  ..  حتي حين .. وما تركوك

 ***  
 



 ـةإدانـ
ين صدي واسـع علـي   كان الغتيال الشيخ أحمد ياس   
 وقد أنكر األحرار فـي       ، جميع المستويات اإلقليمية والعالمية   

  . العالم كله هذا الحادث المروع

  :  علي المستوي الفلسطيني : أوال

  )  قائد حركة حماس في غزة ( عبد العزيز الرنتيسي

 القيـادي فـي حركـة        - أكد عبد العزيز الرنتيسـي    
 الحرب أصبحت مفتوحـة      '  أن  -)  حماس  ( المقاومة اإلسالمية 

 . مع هؤالء القتلة والمجرمين

  )  مفتي فلسطين ( الشيخ عكرمة صبري
 مفتي القـدس والـديار       - ندد الشيخ عكرمة صبري   

 مطالبا   ،  باغتيال الجيش اإلسرائيلي للشيخ ياسين      - الفلسطينية
المسئولين والحكام العرب بالتوحد من أجل وقـف الجـرائم          

 الموقـف    ':  وقال صبري   . لية عن الشعب الفلسطيني   اإلسرائي
 إنـه يتهـرب مـن        ، العربي الرسمي معروف لدي الجميـع     

 ولو أن هناك موقفا عربيا معتصـما لمـا تجـرأ             ، المسئولية
  .' االحتالل علي ارتكاب هذه الجرائم بحق الفلسطينيين



 السلطة الفلسطينية
 إن   ': أصدرت السلطة الفلسطينية بيانـا قالـت فيـه        

الرئيس ياسر عرفات والقيادة تدين اغتيال القائد الشهيد البطل         
  ' المجاهد الشيخ أحمد ياسين وجميع الشهداء الـذين سـقطوا         
  ' ورأت القيادة الفلسطينية أن اغتيال الشـيخ ياسـين يشـكل          

 في الوطن    '  ودعت الفلسطينيين   .' تجاوزا لكل الخطوط الحمر   
دة ثالثة أيام علي الشيخ ياسين الـذي         حداد لم   '  إلي  ' والشتات

 رص   '  ودعـت القيـادة الفلسـطينيين إلـي         ' اغتالته إسرائيل 
  .' الصفوق والوحدة والتماسك

  )  رئيس الوزراء الفلسطيني ( أحمد قريع
  ..  إن ما حدث جريمـة كبـري ونكـراء          ': قال قريع 

  ودعا قريـع اللجنـة      .' الغاية منها استمرار تدفق شالل الدم     
  .'  وقف الجنون اإلسـرائيلي     ' الرباعية والواليات المتحدة إلي   

 أوجه رسالة إلي اللجنة الرباعية والواليات المتحـدة          ': وقال
 الدم الفلسطيني عزيـز      .. بأنه كفي استهتارا بالدم الفلسطيني    

  .' وغال



  :  علي المستوي العربي : ثانيا

 مصر
ا عمـل    هـذ   ': قال الرئيس المصري حسني مبـارك     

 وأوقف مبارك مشاركة مصر في احتفـاالت         ' مؤسف وجبان 
 أسـفه لمقتـل      '  وأعرب مبارك عن    ، الكنيست بمعاهدة السالم  

  ، الشيخ ياسين في عملية عسكرية وحشية ليس لهـا معنـي           
  .'  وما يترتب عليها من نتائج ، وغير محسوب تداعياتها

  )  شيخ األزهر ( الشيخ محمد سيد طنطاوي
 شيخ األزهر الدكتور محمـد سـيد طنطـاوي          أدان

 مـن الـذين      '  مؤكدا أن زعيم حمـاس      ، اغتيال الشيخ ياسين  
 وعندما يقول كلمة إنما يقولها       ، يحقون الحق ويبطلون الباطل   

  ' دفاعا عن دينه ووطنه

 دور األزهر هو االستنكار      ': وقال الدكتور طنطاوي  
ية ألن تقف صفا واحدا      ودعوة األمة العربية واإلسالم     ، الشديد

 ودعوة العالم أيضا ألن يقف في        ، للدفاع عن الحق الفلسطيني   
  .'  ويعلن الحرب عليه ، وجه العدوان اإلسرائيلي



 طالب الجامعات في مصر
تظاهر آالف الطالب في عـدة جامعـات مصـرية          
ودعوا إلي االنتقام من إسرائيل بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين          

 اليهـــود    ':  كمـا هتـف الطـالب       . زعيم حركة حمـاس   
يا شارون   '  و  '  فــين الرد يا مسلمين     .. اغتالــوا ياســين 

يا ياسـين اتهنـي      '  و  '  دم ياسين مش رخيص     .. يــا خسيس 
  .'  واستنني علي باب الجنة .. اتهني

 المرشد العام لإلخوان المسلمين
حمل المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمـد        
مهدي عاكف الحكام العرب والمسـلمين مسـؤولية اغتيـال          

  (  زعـيم حركـة المقاومـة اإلسـالمية         - الشيخ أحمد ياسين  
 وقال عاكف في تصريح بثـه        .  في غارة إسرائيلية    -) حماس

 إن عمليـة     ': موقع اإلخوان المسلمين علي شبكة اإلنترنـت      
وليتها االغتيال الجبانة التي تعرض لها الشيخ ياسين تقع مسؤ        

 رئـيس    ( علي عاتق حكام هذه األمة ألنهم تركوا هذا المفسد        
  .'  يعيث في األرض فسادا ) الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون



 األردن
أدان العاهل األردني الملك عبد اهللا الثـاني اغتيـال          

 جريمة لن تؤدي إال إلي المزيد من         '  مؤكدا أنها   ، الشيخ ياسين 
  .' ف وعدم االستقرار في المنطقةالتصعيد وأعمال العن

 العراق
كما أدان مجلس الحكم االنتقالي في العـراق الـذي          
عينته سلطة التحالف الذي تقوده الواليات المتحـدة اغتيـال          

 وقال العضو الشيعي المستقل في المجلس        . الشيخ أحمد ياسين  
 ندين هذه الجريمة التي لن تؤدي سـوي إال           ': موفق الربيعي 

  ، لتبريرات التي تصدر لألعمال اإلرهابية في العـالم       تعزيز ا 
  .' وال تساهم في إحالل السالم

 المجلس األعلي للثورة اإلسالمية بالعراق
 رئـيس المجلـس األعلـي        - قال عبد العزيز الحكيم   

 والتـي    ،  إن هذه الجريمة النكراء     ': للثورة اإلسالمية بالعراق  
 السود للصـهاينة    تمثل صفحة سوداء تضاف إلي الصفحات     

المغتصبين لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد الصـابر     



 حتـي تحقيـق      ، عن االستمرار في مواجهة المحتلين الطغاة     
  .' كامل حقوقهم

 الكويت
وقد شجب رئيس الوزراء الكويتي الشـيخ صـباح         
األحمد الصباح قيام إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي لحركة        

 معتبرا أنها ستزيد مـن اتسـاع         )  حماس  ( ميةالمقاومة اإلسال 
 إن هذه العملية ستزيد العنف       ':  وقال  . دائرة العنف في المنطقة   

  .' في المنطقة

 البحرين
 ووصفت العملية    ، أدانت البحرين اغتيال الشيخ ياسين    

  '  ودعت المجتمع الـدولي إلـي       '  جريمة وعمل جنوني    ' بأنها
 وقـال وزيـر      .' صعيد اإلسـرائيلي  تحمل مسؤولياته إزاء الت   

 إن   ': اإلعالم البحريني نبيل يعقوب الحمر في تصـريح لـه         
  ،  عمـل جنـوني     '  وتري بأن هذا    ' البحرين تدين هذه الجريمة   

ويشكل عمال سيزيد من تأزيم األوضاع وتصاعد العنف فـي      
  .' المنطقة



 المرجع الشيعي  ( الشيخ محمد حسين فضل اهللا
  ) اللبناني

وقال المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمـد حسـين         
 علي العالم اإلسـالمي والعربـي علـي وجـه            ': فضل اهللا 

 إنني ال أفهم     ، الخصوص أن يقف علي مستوي هذه الجريمة      
كيف تواجه بعض الدول العربية هذا الموقف وهـم يلتقـون           
بالمسئولين الصهاينة في عملية يراد مـن خاللهـا تطويـع           

  .'! طيني؟الشعب الفلس

 إيــــران
من جانبه أعرب نائب الرئيس اإليراني محمد علـي         

 الغتيال الشيخ أحمد ياسين الـذي        '  األلم والحزن   ' أبطحي عن 
 إن األلم والحـزن      ':  وقال  .'  شهيد العالم اإلسالمي    ' وصفه بأنه 

 ونحن نعزي باسـم      ، يعم كل الشعب اإليراني وكل المسلمين     
لحكومة اإليرانية كل العالم اإلسالمي ألن      الشعب اإليراني وا  

 ولـيس    ، الشهيد الشيخ أحمد ياسين شهيد العالم اإلسالمي كله       
 الخاسر األكبر فـي      '  وأكد أبطحي أن    .' شهيد الفلسطينيين فقط  



االغتيال ليس الشعب الفلسطيني أو العالم اإلسالمي بل الكيان         
  .' الصهيوني

  :  علي المستوي العالمي : ثالثا

 بريطانيا
وقد أدانت بريطانيا اغتيال إسـرائيل للشـيخ أحمـد          

 وقال جاك    .  قائلة إنه لن يساعد علي محاربة اإلرهاب        ، ياسين
 إنه علي الـرغم مـن أن         ':  وزير خارجية بريطانيا    - سترو

إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة اإلرهاب إال          
  . في مع القانون الدوليأنها يجب أن ال تستعمل وسائل تتنا

 فرنسا
أدانت فرنسا علي لسان الناطق باسم وزارة الخارجية        

 إن فرنسا تـدين      ':  وقال  ، هيرفيه الدسو تصفية الشيخ ياسين    
 كما تدين علي الدوام أي       ، العملية التي استهدفت الشيخ ياسين    

  .' عمليات تصفية خارج إطار القضاء ومخالفة للقانون الدولي



 يات المتحدة األمريكيةالوال
وجهت الواليات المتحدة نداء ملحا إلي جميع أطراف        

 من أجل التـزام الهـدوء        ، النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين   
 وقال مسؤول في وزارة الخارجية األمريكيـة         . وضبط النفس 

 إن وزارة الخارجية تـدعو جميـع         ': طلب عدم كشف هويته   
  .' لبرهنة علي ضبط النفساألطراف إلي التزام الهدوء وا

 االتحاد األوروبي
 أدان الممثل األعلي للسياسـة الخارجيـة         ، من جانبه 

 معتبرا   ، لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا اغتيال الشيخ ياسين      
  .  بالنسبة لعملية السالم في الشرق األوسط '  سيئ للغاية ' أنه

 استراليا
رالي وقال متحدث باسـم وزيـر الخارجيـة االسـت         

 نود أن نشير إلي أن الشيخ ياسين دعم لمدة           ': ألكسندر داونر 
طويلة عمليات التفجير االنتحارية التي أودت بحياة عشـرات         

 لكن بعد مقتله نود أن ندعو        ':  وأضاف  .' المدنيين اإلسرائيليين 
الطرفين إلي الهدوء وضبط النفس لضـمان عـدم تـدهور           

  .' الوضع وحدوث مزيد من أعمال العنف



 اليابان
  ': قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسيو فوكـودا       

نخشي حقا أن يغذي هذا الحادث العمليات التـي يقـوم بهـا           
  .'  ويطيل مسلسـل العنـف      ، المتطرفون الفلسطينيون وغيرهم  

 إن بلدنا يطالب بقوة الحكومة اإلسـرائيلية         ': وأضاف فوكودا 
  .' سعي إلي تهدئة الوضع وال ، بضبط النفس إلي أقصي حد

 ***  



 بـيـانــات

  بيان علماء المسلمين -١ 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الشيخ أحمد ياسين في ذمة اهللا

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        ( 
علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظـر ومـا           

 "  ٢٣سورة األحزاب ـ اآلية ) "  ا تَبِديالًبدلُو

ـ   ١٤٢٥  غرة صفر   ، في فجر يوم اإلثنين     لقـي    ،  هـ
 وهـو    ، شيخ المجاهدين الفلسطينيين الشيخ أحمد ياسين ربـه       

يغادر المسجد علي إثر أدائه صالة الفجـر علـي كرسـيه            
المتحرك حيث تعرض هو وأبناؤه وعدد من المصلين لهجوم         

ريكية مقذوفة من أباتشي أمريكيـة تحميهـا        بالصواريخ األم 
 فتطايرت جثـة الشـيخ الجليـل         ،  أمريكية  )١٦  ف  ( طائرات

  ، وكرسيه وحوالي عشرة ممن كانوا معـه أشـالء ممزقـة          
  . إضافة إلي عشرات من الجرحي منهم ابنا الشيخ



وإزاء هذه الجريمة النكراء الجديدة التي اسـتهدفت         
 وجمعا من    ، ية هي رمز السالم   شيخا مقعدا يؤدي فريضة دين    

 فإن الموقعين علي هذا البيان من العلمـاء وقـادة            ، المصلين
الحركات اإلسالمية والمفكرين والـدعاة ال يملكـون إال أن          
يوجهوا هذا النداء لألمة العربية واإلسالمية ولشعوب وأحرار        

  . العالم

 نحن ال نعزي شعب فلسطين في قائد االنتفاضة          -١ 
 فلقد لقي أغلي ما يتمناه مسلم فـي مثـل            ، اومةوالمق

 وهو الذي تربي فـي مدرسـة مـن           ، إيمانه الشامخ 
 والموت في سـبيل اهللا أسـمي         ( شعاراتها األساسية 

 ال   {$:  ترجمة لقيمة الشـهادة فـي اإلسـالم         ) أمانينا
تحسبن بذين قتلوا في سبيل بله أمواتا بل أحياء عنـد   

ئـه وأسـرته المجاهـدة       نحن نهن   ..} ربهم يرزقون 
وتالميذه وكل شعب فلسطين أن أسس حركة زفـت         

  ،  آالف الشـهداء  -  إن شاء اهللا   - إلي الفردوس األعلي  
وفتحت في جدار اليأس والخنوع واالستسالم العربي       

 فكان   ،  طريقا للحرية والعزة    ، والدولي لموازين القوة  
  ، نالشيخ في حياته وفي رحيله قدوة وقائدا للمجاهـدي        



لم يعقه بدنه المنهك أن يتبوأ أرفع مستويات البطولة         
  ،  ممـا هـو درس لكـل ضـعيف          ، والقيادة والفداء 

 أنـه مـع اإليمـان والعـزم          : ولشعوبنا المستضعفة 
والتوكل يمكن لمقعد أن يقاوم بل أال يكتفي بالمقاومة         
وحسب وإنما أن يربي شعبا علي المقاومة ووحـدة         

ي أعتي القـوي الماديـة      الصف وإدخال الرعب عل   
الشيطانية حتي لم يبق أمام المجرم شـارون وهـو          
يتأهب للرحيل مهزوما عن غزة إال أن يواري حقده         
وجبنه بإضافة هذه الجريمة التي لن تـؤخر مسـيرة          
أطلقها أحمد ياسين علي طريق أسالف لـه ورفقـاء          

  . عظام مضوا شرفاء شهداء

 أيها األحرار إن ما      ،  أيها العرب   ،  أيها المؤمنون   -٢ 
أقدمت عليه سلطة االحتالل الصهيوني من اقتـراف        
هذه المجزرة لم يكن سوي حلقة من سلسلة جـرائم          
ضد اإلنسانية دأبت عليها سلطة االحتالل منذ أزيـد         
من نصف قرن لتهجير شعب فلسطين مـن أرضـه          
ولكسر إرادته وزرع الفتن بين أبنائه واإلمعان فـي         

واالقتحام والحصار ونسف المنازل    التنكيل واالغتيال   



 وذلـك    ، وتجريف المزارع إلهالك الحرث والنسـل     
 بل وتشجيع من بعض      ، علي مرأي ومسمع من العالم    

 وجاء اغتيـال     . الدول وعلي رأسها الواليات المتحدة    
 وما كان ذلـك      ، شيخ االنتفاضة تتويجا لتلك الجرائم    

  ، يكيليحدث ويتمادي ويتفاقم لوال ضوء أخضر أمر      
وتخاذل دول عربية وإسالمية بلغ حد التواطـؤ مـع          

 وإقامة عالقات عالنيـة وسـرية        ، الكيان الصهيوني 
 وعلي الضد من ذلك التضـييق علـي شـعب            . معه

 وخنــق مقاومتــه خضــوعا للضــغوط  ، فلســطين
 بما يحمل هذه الدول قسطا وافرا من تبعة          ، األمريكية

متحـدة والـدول    هذه الجريمة إلي جانب الواليات ال     
  . المتواطئة

 نحن نشد علي يد شعب فلسطين العظيم حـراس           -٣ 
األقصي وهم علي الخـط األول فـي الـدفاع عـن      

 التـي    ،  عن الدين والقيم اإلنسانية     ، األرض والعرض 
تنتهك علي أيدي بعض الـدول العظمـي بزعامـة          

 ندعوهم إلي مزيد مـن       ، أمريكا وحلفائها في المنطقة   
صمود ووحدة الصف الـوطني وتصـعيد       الثبات وال 



 فالعدو يوشك أن يلوذ بالفرار أمـام بـأس           ، المقاومة
  .  كما فر سابقا من لبنان تحت جنح الظالم ، المجاهدين

 فهي أملنا بعد اهللا عـز وجـل          -  ندعو الشعوب   -٤ 
 إلي   -  وسائر أحرار العالم    ، عربا ومسلمين ومسيحيين  

صـنوف الـدعم    وقفة عز وشرف من أجل بذل كل        
المادي والمعنوي لشعب فلسطين البطل وهو يقـارع        
في بسالة الهمجية النازية الصهيونية المدعومة مـن        

  . اإلمبريالية األمريكية

إن مقاومة الكيان الصهيوني باعتباره قاعدة متقدمـة        
 وخطـرا علـي المنطقـة        ، لإلمبريالية والتوحش المعاصـر   

حرير العالم كله مـن الظلـم        سيمثل منطلقا عظيما لت     ، والعالم
 وفي هذا الصدد نهيب بكل األحرار والشرفاء في          ، والهمجية

العالم أن يعبروا عن تضامنهم بكل السبل المتاحة مع شـعب           
 مستنكرين هذه الجريمة الشنعاء التي أودت بحيـاة          ، فلسطين

قائد المقاومة واالنتفاضة وذلك عبر المسيرات واالعتصامات       
وحشد كل الطاقات لدعم المقاومة الباسـلة حتـي           ، والبيانات

يستيقن مجرم الحرب شارون ومن وراءه أنه ال يقاتل شـعبا           



معزوال وإنما هو يحارب كل العرب والمسـلمين وأحـرار          
  . العالم

 يا من علمت المستضعفين      ، بوركت أيها الشيخ المقعد   
كيف ينتصرون علي من أسـكرتهم نشـوة القـوة والمـادة            

 ولم يحسبوا أن القوة قوة الـروح والعـزم        ، لمتفوقوالسالح ا 
  .  كما هم غافلون عن وعد اهللا ، والتوكل

 )   قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر رِإنَّا لَنَنص
اداللَّ * األشْه ملَهو متُهِذرعم الظَّاِلِمين نفَعالَ ي موي ملَهنَةُ وع

  " ٥٢،٥١سورة غافر ـ اآليتان  ) " سوء الداِر
 

  هـ ١٤٢٥  من صفر ١: تحريرا في

  م ٢٠٠٤  من مارس ٢٢ 



 قائمة الموقعين
 المرشـد العـام      ..  األستاذ محمد مهدي عـاكف      -١ 

  مصر . لجماعة اإلخوان المسلمين

 رئيس قسم بحوث     ..  الدكتور يوسف القرضاوي    -٢ 
  قطر . نة بجامعة قطرالس

 أمير الجماعة اإلسـالمية      ..  حسين أحمد قاضي    -٣ 
  باكستان . في باكستان

  .  األمين العام لحزب اهللا بلبنان      ..  حسن نصر اهللا    -٤ 
 لبنان

 أمير الجماعة اإلسالمية     ..  مطيع الرحمن نظامي    -٥ 
  بنجالديش . ببنجالديش

  ألمانيا .  كاتب إسالمي ..  عصام العطار -٦ 

 المرشد العام لجماعة العدل      ..  عبد السالم ياسين    -٧ 
  المغرب . واإلحسان

 رئـيس رابطـة الثقافـة        ..  محمد علي تسخيري    -٨ 
  إيران . والعالقات اإلسالمية

 رئيس جمعية اإلصـالح    ..  عبد اهللا علي المطوع     -٩ 
  الكويت .  الكويت - االجتماعي



 رئيس الهيئة العليا     .. األحمر عبد اهللا بن حسين       -١٠ 
  اليمن . للتجمع اليمني لإلصالح

 نائب المرشـد العـام       ..  الدكتور حسن هويدي    -١١ 
  سوريا . لجماعة اإلخوان المسلمين

 أمـين عـام الجماعـة        ..  الشيخ فيصل مولوي    -١٢ 
  . اإلسالمية بلبنان

 المراقب العـام     ..  األستاذ عبد المجيد الذنيبات     -١٣ 
  األردن . لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن

 المراقب العـام     ..  األستاذ الصادق عبد الماجد     -١٤ 
  السودان . لجماعة اإلخوان المسلمين بالسودان

 المراقـب    .  األستاذ علي صدر الدين البيانوني      -١٥ 
  سوريا . العام لجماعة اإلخوان المسلمين بسوريا

 نائب رئيس الهيئة     ..  العزيز  األستاذ ياسين عبد    -١٦ 
  اليمن . العليا للتجمع اليمني لإلصالح

 األمـين العـام      ..  دكتور حسن عبد اهللا الترابي      -١٧ 
  السودان . للمؤتمر الشعبي

 رئيس حركة النهضة     ..  األستاذ راشد الغنوشي    -١٨ 
  تونس . اإلسالمية بتونس



زراء  رئـيس و    ..  األستاذ نجم الدين أربكـان      -١٩ 
  تركيا . تركيا السابق

 رئـيس مجلـس      ..  الشيخ عبد المجيد الزنداني     -٢٠ 
  اليمن . الشوري للتجمع اليمني لإلصالح

 رئـيس الحـزب      ..  الدكتور أسامة التكريتـي     -٢١ 
  العراق . اإلسالمي

 أمـين الحـزب      ..  الدكتور محسن عبد الحميد     -٢٢ 
  العراق . اإلسالمي

 أمـين الحـزب      ..  صالح الدين   األستاذ محمد   -٢٣ 
  العراق . اإلسالمي الكردستاني

  إيران .  عالم دين ..  األستاذ محمد علي تسخيري -٢٤ 

 األمين العـام     ..  الدكتور رمضان عبد اهللا شلح      -٢٥ 
  فلسطين . لحركة الجهاد اإلسالمي

 رئـيس    ..  األستاذ أبـو جـــرة سـلطاني        -٢٦ 
  . زائر الج . حــركة مجتمع السلم

 رئيس حركة الوفـاء      ..  أحمد طالب اإلبراهيمي    -٢٧ 
  .  الجزائر . والعدل

  مصر .  مفكر إسالمي ..  دكتور توفيق الشاوي -٢٨ 



  لبنان .  مفكر إسالمي ..  األستاذ فتحي يكن -٢٩ 

  فلسطين .  مفكر إسالمي ..  األستاذ منير شفيق -٣٠ 

  إيران . عالم دين  ..  األستاذ هادي خسرو شاهي -٣١ 

 رئيس المكتب السياسـي      ..  األستاذ خالد مشعل    -٣٢ 
  فلسطين . لحركة حماس

 اإلخـوان    .  الدكتور عبد المجيد عبـد السـالم        -٣٣ 
  ليبيا . المسلمون

  .  رئيس حركة النهضة    ..  الشيخ عبد اهللا نوري     -٣٤ 
 طاجيكستان

توحيد  رئيس حركة ال    ..  األستاذ أحمد الريسوني    -٣٥ 
  المغرب . واإلصالح

 أميـر الجماعـة      ..  األستاذ عبد الرشيد ترابي     -٣٦ 
  باكستان . اإلسالمية في كشمير الحرة

 رئيس حـزب   ..  األستاذ محمد هداية نور وحيد  -٣٧ 
  إندونيسيا . العدالة

 رئـيس حـزب      ..  األستاذ عبد الكريم الخطيب     -٣٨ 
  المغرب . العدالة والتنمية



 رئـيس حركـة      .. ألستاذ أحمد عبد الـرحمن     ا  -٣٩ 
  ماليزيا . الشباب الماليزي

 رئـيس الحـزب      ..  األستاذ عبد الهادي أوانج     -٤٠ 
  .  ماليزيا . اإلسالمي

 نائب المرشـد العـام       ..  الدكتور محمد حبيب    -٤١ 
  مصر . لجماعة اإلخوان المسلمين

  نائب المرشد   ..  المهندس محمد خيرت الشاطر     -٤٢ 
  مصر . العام لجماعة اإلخوان المسلمين

 رئيس الجبهة اإلسالمية     ..  الشيخ عباسي مدني    -٤٣ 
  الجزائر . لإلنقاذ

 رئيس جمعيـة علمـاء       ..  الشيخ حامد البيتاوي    -٤٤ 
  فلسطين . فلسطين

 عـالم ديـن      ..  الشيخ محمد الحسن ولد الـدو       -٤٥ 
  موريتانيا . إسالمي

 عالم ديـن     .. يل بن منصور   األستاذ محمد جم    -٤٦ 
  موريتانيا . إسالمي

 أمير الجماعة اإلسـالمية      ..  األستاذ رشيد حاج    -٤٧ 
  سريالنكا . بسريالنكا



  .  أمين عام حزب النهضـة      ..  الشيخ سيد عمر    -٤٨ 
 طاجكستان

 أمين عام جبهة العمـل       ..  الشيخ حمزة منصور    -٤٩ 
  األردن . اإلسالمي

 نائـب أميـر      .. خورشيد أحمـد   البروفيسور    -٥٠ 
  باكستان . الجماعة اإلسالمية بباكستان

  .  أمين عام جمعيـة العلمـاء       ..  الشيخ أمين بام    -٥١ 
 جنوب أفريقيا

 نائب رئـيس رابطـة الثقافـة         ..  سعيد نعماني   -٥٢ 
 إيران . اإلسالمية

 مـدير معهـد      ..  األستاذ سالم سقاف الجفـري      -٥٣ 
  إندونيسيا . هية والقانونيةالخيرات للبحوث الفق

 رئيس حزب العدالة     ..  األستاذ محمد هداية نور     -٥٤ 
  إندونيسيا . والتنمية

 أمير االتحاد    ..  األستاذ عبد رب الرسول سياف      -٥٥ 
  أفغانستان . اإلسالمي

  .  أستاذ جامعي   ..  األستاذ حمد إبراهيم الصليفيح     -٥٦ 
  . السعودية



 رئيس اتحاد المنظمات     ..  الراوي  األستاذ أحمد   -٥٧ 
  اليمن . اإلسالمية

 رئيس مجلس القضاء     ..  األستاذ إبراهيم جبريل    -٥٨ 
  جنوب أفريقيا . األعلي

 محاضـر بجامعـة      ..  األستاذ عثمان إبـراهيم     -٥٩ 
  الصومال . مقديشيو

  .  أسـتاذ جـامعي     ..  الدكتور بشير نافع موسي     -٦٠ 
 فلسطين

 عامـل ديـن      .. عبد الباري زمزمـي    األستاذ    -٦١ 
  المغرب . إسالمي

 رئيس تحرير مجلـة      ..  األستاذ سعيد الشهابي    -٦٢ 
  البحرين . العالم

 أسـتاذ    ..  الدكتور علي محيي الدين القرداغي      -٦٣ 
  العراق . بجامعة قطر

 عضـو المكتـب      ..  األستاذ مجدي أحمد حسين     -٦٤ 
  مصر . السياسي بحزب العمل

  الهند .  من علماء الهند ..  الشيخ محمد حسان -٦٥ 



  .  عالم ديـن إسـالمي      ..  الشيخ نظيم خليلوويج    -٦٦ 
  . البوسنة

 جـزر    .  باحث إسالمي   ..  األستاذ هاشم شريف    -٦٧ 
 القمر

 ***  
 



  بيان اإلخوان المسلمين -٢ 
 عنـد اهللا تعـالي األخ        )  اإلخوان المسلمون   ( يحتسب
 مؤسس حركة المقاومة     '  أحمد ياسين   '  الشهيد المجاهد والشيخ 

 ذلك الشهيد الذي أصـبح بجهـاده ثـم           )..  حماس  ( اإلسالمية
  ، استشهاده رمزا لقـدرة األمـة المسـلمة علـي الصـمود           

 والتوحد تحـت     ،  وتحويل مسار التاريخ    ، واالستمساك بثوابتها 
 فـي    ذلك الرجل الذي هتف     ..  وعزة عقيدتها   ، رايات إسالمها 

 نصـر    :  إنه لجهاد   ':  وأعلنها مدوية   '،  حي علي الجهاد    ': شعبه
 فلقد   ،  يقدم اليوم الدليل العملي علي صدق ما قال         '، أو استشهاد 

 من أجـل تحريـر الـوطن         ؛ قدم روحه ودمه في سبيل اهللا     
الَ  ( .. فبشراك بشراك يا شيخ المجاهـدين       .. ومقاومة المحتل 

 الَِّذين نبستَح           ِهـمبر ِعنْد اءيْل َأحاتًا بوِبيِل اِهللا َأمقُِتلُوا ِفي س 
قُونزري *         ِبالَِّذين ونِشرتَبسيِلِه واُهللا ِمن فَض ما آتَاهِبم فَِرِحين

           نُـونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عَأالَّ خَو خَلِْفِهم نقُوا ِبِهم ملْحي لَم ]  
  ].١٧٠-١٦٩: انآل عمر

 وهم يستشعرون المسئولية     -)  اإلخوان المسلمون   ( إن
 ويشاركون الشعوب العربية واإلسـالمية       ، تجاه دينهم وأمتهم  
  :  يريدون أن يلفتوا األنظار إلي ما يلي - في هذه المسئولية



 لـيس أول     '  أحمـد ياسـين     '  أن الشهيد الشـيخ     : أوال
ا بقي احتالل يجثم علي      ولن يكون آخرهم م     ، الشهداء
  ..  فهو اآلن عند ربه مع إخوانه من السابقين         ؛ أرضنا

 ومع   ..  وحسن البنا   .. مصعب وحمزة وسعد بن معاذ    
  ،  يحيـي عيـاش     : أبنائه وإخوانه شـهداء فلسـطين     

  ،  وأبـو علـي مصـطفي       ،  وأبـو شـنب     ، والشقاقي
 وغيرهم من المجاهـدين      ،  وريم الرياشي   ، والمقادمة

  ..  نحسبهم كذلك وال نزكيهم علـي اهللا        .. والمجاهدات
وإن دروس التاريخ قد علمتنا أن دمـاء الشـهداء ال           

  .  وأن األمم تعيش بتضحيات أبنائها ، تضيع

 أن المقاومة والجهاد هما السبيل الوحيد لتحرير         : ثانيا
 وأن الصهاينة ال عهد لهم وال سالم         ، أرض فلسطين 

حدث من استشهاد أمير الشهداء وقائد       وأن ما     .. معهم
 علي كذب دعاوي     -  بكل وضوح   - المجاهدين ليبرهن 

       :  إنهم كمـا قـال اهللا تعـالي         .. الصهاينة عن السالم  
 )        ـودهنُوا الْيآم ةً لِّلَِّذيناودالنَّاِس ع َأشَد نلَتَِجد

حديث عن   وإن ال   ،]٨٢:  المائدة  [) والَِّذين َأشْركُوا   
ــرة    ــة م ــدا اآلن خديع ــم غ ــالم معه            .. الس



َأو كُلَّما عاهدوا عهدا نَّبذَه فَِريقٌ مـنْهم بـْل          ( 
ْؤِمنُونالَ ي مه١٠٠:  البقرة [)  َأكْثَر.[  

 أن الشعوب العربية واإلسالمية وقياداتها يجب        : ثالثا
 ومـا يخططـه      ، عليها أن تعرف حقيقة ما يحاك لها      

الصهاينة واألمريكان للقضاء علي هويتهـا وعلـي        
  ،  ليسهل لهم بذلك الهيمنة والسيطرة عليهـا        ، مقاومتها

وإن ذلك العدوان األثيم ليؤكد علي ضـرورة دعـم          
الجهاد والمقاومة ضد المعتدين في أرض األقصـي        

  . األسير بكل ألوان الدعم وصوره

ـ        : رابعا لمين هـم أيضـا    أن حكـام العـرب والمس
 فالجميع أمـام آلـة       ، مستهدفون تماما بتمام كشعوبهم   

 وهـذا    ، القتل واالغتيال الصهيونية في كفة واحـدة      
 وأن   ، يحتم عليهم أن يكونوا علي قلب رجـل واحـد         

  . يقفوا في خندق واحد

 بدعمها الدائم سياسيا وعسـكريا       -  أن أمريكا   : خامسا
ألولي عـن الفوضـي      تتحمل المسئولية ا    - للصهاينة

 وهي بـذلك تحفـر تحـت         ، التي تعم المنطقة اآلن   



 وأن أموال دافعي الضرائب األمريكيين اآلن        ، أقدامها
  . تستخدم إلراقة دم األبرياء في كل مكان

 نطالب الدول العربية التـي لهـا عالقـات           : سادسا
 وأن   ، بالصهاينة أن يجمدوا هـذه العالقـات فـورا        

فراء والممثلين الدبلوماسـيين مـن      يبادروا بطرد الس  
 وأن يعيدوا مراجعة مواقفهم ومعاهداتهم مع        ، بالدهم

  . الصهاينة

 إن شعوب العالم الحر في شرقه وغربه يجب          : سابعا
 حيث   ؛ أن تدين هذا التصرف البربري الغير مسبوق      

 وأشـرف    ، خطط رئيس الحكومة الصهيونية للجريمة    
وات جيشـه المدججـة     بنفسه علي تنفيذها من قبل ق     

 فكيف يحدث ذلك ضد شـخص        .. بالسالح األمريكي 
 ولم تتم إدانتـه طبقـا ألي         ، يدافع عن حقه وأرضه   

 قانون؟

فأين القوانين والمنظمات الدولية؟ وأيـن منظمـات        
 حقوق اإلنسان وأين األمم المتحدة؟

  ،  نؤكد علي أن أهل اإلسالم ال يقبلون الضـيم          : ثامنا
 وهـم مسـتعدون دائمـا        ، ن حقوقهم وال يتنازلون ع  



 للحفـاظ علـي      ؛ للجهاد وللتضحية في سبيل ربهـم     
 وأن الحق سينتصر ال محالـة        ، أوطانهم وأعراضهم 

كَتَب اُهللا َألغِْلبن َأنَا ورسـِلي ِإن اَهللا        (  بإذن اهللا 
 ِزيزع اإلخوان  (  وليستبشر  ؛]٢١:  المجادلة  [)  قَِوي  (  

 وفي كل مكان بـأن       )  حماس  (  حركة في فلسطين في  
  '  اهللا غالـب علـي      {$ اهللا معهم ولن يترهم أعمـالهم     

إنا  {  و  ]٢١:  يوسف  [}  لكن أكثر بناس ال يعلمون      $ أمره
  ].١٥٦:  البقرة [}  إنا إليه راجعون $ هللا

  )  اإلخوان المسلمون (
 ***  

  هـ ١٤٢٥  األول من صفر ،  اإلثنين : القاهرة في

  م ٢٠٠٤  من مارس ٢٢ 



  )  حماس (  بيان حركة المقاومة اإلسالمية -٣ 
ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        ( 

علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظـر ومـا           
  " ٢٣آل عمران ـ  ) " بدلُوا تَبِديالً

 تنعـي لشـعبنا      '  حمـاس   ' ميةحركة المقاومة اإلسال  
الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية العـالم المجاهـد قائـد          
جماعة اإلخوان المسلمين في فلسـطين ومؤسـس حركـة          

 اإلمام الربـاني الشـيخ أحمـد         '  حماس  ' المقاومة اإلسالمية 
  . إسماعيل ياسين وإخوانه الشهداء

نين غـرة   بعدما أدي شيخ األمة صالة الفجر يوم اإلث       
شهر صفر الخير في مسجد المجمع اإلسالمي بغـزة الـذي           

  ، أسسه من أول يوم علي تقوي اهللا وحب الجهاد فـي سـبيله    
أقدم قتلة األنبياء علي اغتيال شيخ فلسطين ومؤسس حركـة          
المقاومة اإلسالمية حماس الشيخ أحمـد إسـماعيل ياسـين          

  : ومرافقيه

  اهللا أيــوب أحمد عطـا / الشهيد المجاهد

  خليل عبد اهللا أبو جياب / الشهيد المجاهد



  : وثلة من المصلين األبرار

  مؤمن إبراهيم اليازوري / الشهيد

نجل الدكتور إبراهيم اليازوري أحد مؤسسي حركة        ( 
  ) حماس

  خميس سامي مشتهي / الشهيد

  ) صهر الشيخ أحمد ياسين ( 

 الشهيد أمير أحمد عبد العال

 عبد الحي عبد العال ربيع  / الشهيد

  راتب عبد الرحيم العالول / الشهيد

يعتقد العدو الجبان أن اغتيال الشيخ سيكون اغتيـاال         
لحماس وللشعب والقضية وما علم هؤالء الجبناء أن اغتيـال          
الشيخ هو اغتيال للكيان الصهيوني وهو بداية النهايـة لهـذا           

  . المشروع المسخ بإذن اهللا

 وستواصـل    ، نية مجاهدة ستمضي حماس حركة ربا   
 وعلـي األمـة العربيـة     ، المسيرة التي بدأها شيخها المبارك  

واإلسالمية أن تتحمل مسؤولياتها فـي الـدفاع عـن أرض           
 ونصـرة شـعبها      ، فلسطين وعن المسجد األقصي المبـارك     

  . المرابط



طبت يا شيخنا أيها القائد الرباني في حياتـك ويـوم           
  . استشهادك

الخالدين مع النبيين والصديقين والشهداء     وإلي اهللا في    
  . والصالحين وحسن أولئك رفيقا

 
 نحسبهم كذلك وال نزكي علي اهللا أحدا

  حماس - حركة المقاومة اإلسالمية
 

  هـ ١٤٢٥  من صفر ١ اإلثنين
  م ٢٠٠٤  من مارس ٢٢ الموافق

 



  بيان كتائب الشهيد عز الدين القسام -٤ 
  ) ة حماسالجناح العسكري لحرك ( 

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        ( 
علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظـر ومـا           

  " ٢٣آل عمران ـ  ) " بدلُوا تَبِديالً

 منحتم شيخنا الشهادة وسنمنحكم      ، أيها القتلة الصهاينة  
 يا جماهير أمتنا العربية      .. نة وشارع الموت الزؤام في كل مدي    

  :  أبناء شعبنا الفلسطيني .. واإلسالمية المجاهدة

يستهدف اليوم النازيون اإلرهابيون الصهاينة شـيخنا       
القائد المؤسس فضيلة الشيخ المجاهد أحمد ياسين بعد أن أدي          

 إن ما أقدم عليـه       . صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي     
وم يمثل قمة االنهيار والفشل وهم يوجهون حمم        الصهاينة الي 

  ،  أحمد ياسـين    ، صواريخهم الحاقدة علي كرسي الشيخ القعيد     
فظنوا أنهم قد قتلوه وما علم الصهاينة أن ماليـن المسـلمين            

 اليوم سيخرج لهم ياسين من       ، ستخرج لهم تتبر ما علو تتبيرا     
ام بعـد   كل مدينة وفي كل شارع وزقاق ليمنحهم الموت الزؤ        

أن منحوه الشهادة التي لم يوقفه الشلل الكامل عـن البحـث            



 اليوم يصدر المجرم شارون قرارا بقتل مئات الصهاينة          ، عنها
 عهدا شـيخنا أبـا       ، في كل شارع وكل شبر يحتله الصهاينة      

 ونالحق الصهاينة فـي كـل مكـان          ، محمد أن نكمل المسير   
هاديون قريبا سيبلغونك    أبا محمد أبناؤك االستش     ، يختبئون فيه 

 فهنيئا قائدنا ومعلمنا وشيخنا وأستاذنا ورمزنـا وقـرة           ، ردنا
 يا شيخنا لن تفتقدك فلسـطين واألمـة          ، عيوننا ومهج قلوبنا  

اإلسالمية فقد زرعت في كل بيت وكل شارع رجاال ربانين          
  .  حملوا فكرك وساروا علي دربك ، أولي بأس شديد

ن القسام وهي تـزف إلـي       إن كتائب الشهيد عز الدي    
 ومرشد   ، العالم أجمع مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس      

  . جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين

 فضيلة الشيخ القائد أحمد إسماعيل ياسين

  ومرافقيه ،)  أبا محمد ( 

  : تؤكد علي التالي
 إن من أصدر قرارا باغتيال الشيخ أحمد ياسين          : أوال

  . رارا بقتل مئات الصهاينةإنما أصدر ق



 إن الصهاينة لم يقدموا علي فعلتهم هـذه دون           : ثانيا
أخد موافقة اإلدارة األمريكية اإلرهابية وعليهـا أن        

  . تتحمل المسئولية عن هذه الجريمة

 إن ردنا هو ما سيراه الصهاينة قريبـا ال مـا             : ثالثا
  .  بإذن اهللا ، يسمعونه

غتيال الشيخ أحمد ياسـين لـن        إن الرد علي ا     : رابعا
يكون علي مستوي جميع فصائل الشعب الفلسـطيني        

 بـل إن المسـلمين فـي العـالم           ، المجاهدة فحسب 
اإلسالمي أجمع سيكون لهم شرف المشاركة في الرد        

  . علي هذه الجريمة

) " يقُولُون متَى هو قُْل عسى َأن يكُون قَِريبا        ( 
  " ٥١اإلسراء ـ 

 الشهيد عز الدين القسامكتائب 
 
  م ٢٠٠٤/٣/٢٢  هـ الموافق ١٤٢٥  من صفر ١ 



  بيان حركة الجهاد اإلسالمي -٥ 
ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        (  

علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظـر ومـا           
  " ٢٣ران ـ آل عم ) " بدلُوا تَبِديالً

تنعي حركة الجهاد اإلسالمي فـي فلسـطين إلـي          
جماهير شعبنا وأمتنا الشيخ المجاهد القائد والرمز اإلسـالمي         

 الذي استشهد صباح اليـوم فـي         ، الكبير الشيخ أحمد ياسين   
جريمة اغتيال صهيونية جديدة هـو واثنـان مـن مرافقيـه            

  .. األبطال

 كل الخطـوط    إن هذه الجريمة النكراء التي تجاوزت     
 لم تهدف إلي اغتيال الشيخ أحمد ياسـين          ، وفاقت كل تصور  

 واغتيـال أمـه      ،  بل أنها تعبر عن اغتيال شعب بأكمله        ، فقط
بأسرها عندما يغتال رمز وعلم من أعالمها كالشيخ المجاهد         

  .. أحمد ياسين

إننا في حركة الجهاد اإلسالمي إذ نعلن عن تضامننا         
المقاومة اإلسالمية حمـاس فـي هـذا    مع إخواننا في حركة     

المصاب الجلل والتطور الخطير لندعو كافة مجاهـدينا إلـي    
إعالن حالة االستنفار الشامل في كل مكان وااللتحـام مـع           



مجاهدي حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس وكـل القـوي          
وفصائل شعبنا الفلسطيني لنزلزل األرض من تحـت أقـدام          

 يوم استشهاد القائد والرمز الكبير       ليكن  .. المجرمين الصهاينة 
أحمد ياسين وكل أيامنا الفلسطينية بعد اآلن أيامـا للغضـب           

  .. والثورة وتأجيج شعلة الجهاد والمقاومة

إذا كان شارون يظن أنه باغتياله الشيخ أحمد ياسين         
سيكسر إرادة المقاومة لدي حركة حمـاس أو قـوي شـعبنا           

ل الشهيد القائد الدكتور فتحـي       فإننا نذكره باغتيا    ، الفلسطيني
الشقاقي مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي الـذي روي بدمـه          
الطاهر شجرة الجهاد فأصبحت ببركة استشهاده أكثـر قـوة          

وكـذلك كـل     .. وصالبة وحضورا في ساحة الجهاد المقاومة     
القادة من أبو جهاد خليل الوزير وأبو علي مصطفي وصوال          

ينبت من دمه جيل جديد مـن       إلي الشيخ أحمد ياسين الذي س     
المجاهدين والقادة يحملون الراية حتي النصر والتحرير بإذن        

  . اهللا

وللقادة والزعماء العرب الذين يعملون سرا وعالنية       
سماسرة لهذا الكيان الصهيوني البشع نقول اسـتيقظوا مـن          

 و إال فـإن      ، سباتكم وتحركوا لنصرة شعبكم فـي فلسـطين       



لن يكون مصير كراسيكم علـي أيـدي        التاريخ لن يرحمكم و   
 أحمد ياسين الـذي      / شعوبكم بمنأي عن مصير كرسي الشيخ     
  .. دمرته الصواريخ األمريكية في غزة اليوم

إننا نقول لقادة العدو أن االغتياالت لن تكسرنا ولـن          
تنال من عزمنا وإصرارنا علي المضـي بمسـيرة الجهـاد           

ن القتلـة والخونـة     واالستشهاد وسيهزم دم شهدائنا المجرمي    
  . والعمالء

  .. اهللا أكبر والعزة لإلسالم

 حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
  هـ ١٤٢٥  من صفر ١ 

  ٢٠٠٤/٣/٢٢ الموافق لـ



  بيان سرايا القدس -٦ 
  ) الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ( 

 )       ِبيِل اِهللا َأمقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبسْل  الَ تَحاتًا بو
قُونزري ِهمبر ِعنْد اءي١٦٩آل عمران ـ  ) " َأح "  

سرايا القدس تعلن حالة النفير العام ردا علي اغتيال         
 الزعيم الفلسطيني الشيخ أحمد ياسين

  : يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد البطل

تزف سرايا القدس إلي شعبنا الفلسطيني وإلي أمتنـا         
اإلسالمية شهيدا وقائدا من قادة شعبنا وأمتنا العربية        العربية و 

واإلسالمية العظماء الذي قضي نحبه هو وستة من المواطنين         
ـ   ١٤٢٥  من صـفر    ١ فجر اليوم اإلثنين الموافق    -٣-٢٢  هـ

  .  م في غارة صهيونية جبانة علي مدينة غزة ٢٠٠٤

  : الزعيم اإلسالمي الفلسطيني

 سين أحمد إسماعيل يا / الشيخ

  :  نقول  ، ونحن نتقدم بالتهنئة والتبريك لجماهير شعبنا     
 وال رثاء لمثل الشيخ المجاهـد        ، ال عزاء في الشهداء األبرار    

 فهم األحياء ونحـن      . أحمد ياسين والشهداء الذين سقطوا معه     



 هم الذين اسـتعادوا روح الشـعب حـين فـدوه             ، األموات
  . بأرواحهم

 تزف الشهيد القائد والمفكـر       وهي  '  سرايا القدس   ' إن
والداعية أحمد ياسين لتؤكد أنها قادرة علي اختـراق العـدو           
الصهيوني وضرب عمقه األمني وتقسم أنها سـتلقن العـدو          
درسا موجعا بإذن اهللا وستدفعه ثمنا باهظا لكـل جريمـة أو            

  ، محاولة يقترفها بحق شعبنا وقياداته وكـوادره ومجاهديـه        
 ومازال في فلسطين     ، طيني ليس رخيصا  ونؤكد أن الدم الفلس   

 ومازال فـي فلسـطين       ،  ومازال في فلسطين فرسان     ، رجال
 ونوجه نداءا عـاجال      ، أبطال قادرون علي الثأر لدم الشهداء     

لمجاهدينا في كل مكان بإعالن حالة النفير وضرب الكيـان          
  . الصهيوني في كل مكان تطاله أيدهم

 إن وصـية     .. لمـرابط يا جماهير شعبنا الفلسطيني ا    
 والكفاح   ، الشهداء لنا جميعا أن ال نرتد عن الجهاد والمقاومة        

  ، المسلح قبل أن ننجز التحرير ونحقـق النصـر بـإذن اهللا           
  ،  إنها معركـة قاسـية      . ونستعيد كامل التراب وكامل الحقوق    

 وسنبلغ   ،  فليكن الصبر سالحنا واإليمان زادنا      ، معركة طويلة 
  .  اهللالنصر بإذن



يا َأيها الَِّذين آمنُـوا اصـِبروا وصـاِبروا         ( 
ونتُفِْلح لَّكُماتَّقُوا اَهللا لَعاِبطُوا ور٢٠٠آل عمران ـ  ) "و " 

  ..  وألهلهـم   .. المجد والخلـود لشـهدائنا األبـرار      
  ،  إلخوانهم ،  آلبائهم ، ألمهاتهم

  ،  من بعـدهم    ، جميعا ولنا    ،  لشعبهم  ،  لذويهم  ، ألحبابهم
  .  والنصر لنا .. الصبر والسلوان

  .  واهللا أكبر والعزة لإلسالم ، ولشعبنا وأمتنا بإذن اهللا

 وسـيعلم    ، جهادنا مستمر وعملياتنا متواصلة بإذن اهللا     
  . الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 الجناح العسكري لحركة الجهاد  ( سرايــا القـدس
  ) اإلسالمي

  هـ ١٤٢٥ من صفر  ١ 

  م ٢٠٠٤-٣-٢٢ الموافق



  بيان حركة فتح -٧ 
حركة فتح تنعي الشيخ القائد المجاهد الشهيد أحمـد         

  . ياسين وتعلن الحداد لمدة ثالثة أيام

  .  يا شعب الشهداء .. يا جماهير شعبنا العظيم

تدين حركة فتح جريمة اغتيال الشيخ القائد المجاهـد         
 الوطني والقومي الكبير

 الشهيد الجليل أحمد ياسين

 قائد ومؤسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس

وتعلن الحداد الوطني لمدة ثالثةأيام وتنكيس األعالم       
 وتهيب بالجميع من أبناء شعبنا الذي يودع قائـدا           ، الفلسطينية

ورمزا وطنيا كبيرا من قادة ورموز الشعب الفلسطيني العظام         
  ، تراصا في هذا المصاب الجلل    أن يكون شعبا واحدا موحدا م     

وأن تكون جنازة ومسيرة تشييع الشهيد الجليل إلـي مثـواه           
األخير عنوان وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني والتفافه حول        

 وأن دمه الطاهر لن      ، رسالته وخياره في المقاومة المشروعة    
يذهب هدرا وسيوحد الشعب الفلسطيني في مواجهـة كافـة          

  . أمامهالتحديات الماثلة 



وبكل العزة والشموخ واإليمان تنعـي حركـة فـتح          
الشهيد القائد المجاهد الوطني والقومي الكبير الشـيخ أحمـد          

 شهيد األمة العربيـة      .. ياسين شهيد فلسطين والقدس الشريف    
واإلسالمية وسوف يظل رمزا خالـدا فـي تـاريخ شـعبنا            

  . المناضل وأمتنا العربية واإلسالمية

لد يا شهيدنا القائد المجاهد مع الشهداء       إلي جنات الخ  
  . والصديقين واألنبياء في عليين

  وإنا إليه راجعون اهللا إن

 المجد والخلود للشهداء األبرار

 وإنها لثورة حتي النصر

  قطاع غزة - فتح / حركة التحرير الوطني الفلسطيني
 م ٢٠٠٤/٣/٢٢ 

***  
 



  بيان ياسر عرفات -٨ 
  ) طينيةرئيس السلطة الفلس ( 

يدين الرئيس ياسر عرفات واللجنة التنفيذية لمنظمـة        
التحرير الفلسطينية وممثلو الفصـائل والقـوي الفلسـطينية         
الوطنية واإلسالمية الجريمة اإلسرائيلية النكراء باغتيال القائد       
المجاهد الشيخ أحمد ياسين واإلخوة المواطنين اآلخرين أمام        

المجاهد البطل أحمد ياسـين     المسجد في غزة بعد أداء الشيخ       
  ٢٠٠٤.-٣-٢٢ صالة الفجر صباح هذا اليوم اإلثنين

إن الرئيس ياسر عرفات واللجنة التنفيذيـة وممثلـي        
الفصائل والقوي الفلسطينية الوطنية واإلسـالمية يؤكـدون        

 أن هذه الجريمة الجبانـة       ، للشعب الفلسطيني ولألمة العربية   
مواطنين اآلخرين لن يكون    ضد الشيخ أحمد ياسين واإلخوة ال     

من شأنها غير تعزيز التالحم الـوطني والوحـدة الوطنيـة           
الفلسطينية بين كافة القوي الوطنية واإلسالمية لمواجهة هـذه         

  ، الجريمة والمؤامرة الوحشية اإلسرائيلية التي فاقت كل حـد        
  . وتجاوزت كل الخطوط الحمراء

 الشعب  إن الرئيس ياسر عرفات يتوجه إلي كل أبناء       
الفلسطيني لمزيد من الصمود والصـالبة والوحـدة ورص         



الصفوف والتالحم الراسخ والمتين لتفويت الفرصـة علـي         
حكومة شارون وجيش االحتالل اإلسرائيلي من وراء هـذه         
الجريمة الوحشية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني وقياداتـه        

  . وكوادره

طينية إن الرئيس ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلس      
 يؤكدون اليوم وأمـام      ، والقوي الوطنية واإلسالمية الفلسطينية   

هذه الجريمة أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلي عـن مقدسـاته           
 ولن يتراجع عن أهدافـه وسيواصـل         ، وعن أرضه المباركة  

صموده البطولي في وجه االحتالل واالستيطان وجدار الضم        
من واالسـتقرار    ولن يستتب األ    ، والتوسع والفصل العنصري  

إال برحيل االحتالل اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطين المسـتقلة         
  . وعاصمتها القدس الشريف

 بإعالن الحـداد     ، هذا وقد أمر الرئيس ياسر عرفات     
الوطني لمدة ثالثة أيام في جميع األراضي الفلسطينية وفـي          
الشتات استنكارا للجريمة اإلسرائيلية باغتيال القائـد الشـهيد         

  . المجاهد الشيخ أحمد ياسين واالخوة الشهداء اآلخرين



رحم اهللا القائد الشهيد المجاهد الشيخ أحمـد ياسـين          
وإخوانه الشهداء اآلخرين وأدخلهم فسيح جناته مع األنبيـاء         

  . والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا

 ) وِبيِل اِهللا َأمقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبسالَ تَح اءيْل َأحاتًا ب
قُونزري ِهمبر ١٦٩آل عمران ـ  ) " ِعنْد "  

***  



  بيان الدكتور يوسف القرضاوي -٩ 
 وداعا شيخ االنتفاضة وأبا المقاومة

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        (  
 ينتَِظـر ومـا     علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من      

 " ٢٣سورة األحزاب ـ اآلية ) "  بدلُوا تَبِديالً

  )  حمـاس   ( لقد ودعت اليوم حركة المقاومة اإلسالمية     
 بل ودعـت األمـة       -  سلطة ومقاومة   - وودعت فلسطين كلها  

  ،  والرجال قليل   ،  واألمة اإلسالمية رجال من رجاالتها      ، العربية
  ،  الذي عاش عمره للـدعوة والجهـاد        ، إنه الشيخ أحمد ياسين   

ونذر حياته للنضال من أجل تحرير وطنـه مـن االحـتالل            
 لتقوم بدورها فـي      )  حماس  (  وأسس حركة   . الصهيوني الغاشم 

 وقضي في السجن ما قضي من سنوات وهو صـابر            ، الجهاد
  ،  وكان قد حدد غايته بوضـوح       ،  ال يهن وال يستكين     ، مرابط
 وعـدم   ، حتالل ودحره بكل ما يمكن من قوة       ضرب اال   : وهي

 وتحـريم    ، الخروج بهذه العمليات عن دائرة فلسـطين كلهـا        
 فالدم الفلسـطيني حـرام       . توجيه السالح إلي صدر فلسطيني    

 وكان هذا الرجل القعيد األشل يزلـزل الكيـان           . حرام حرام 



 ويرعب قادته العسكريين والسياسيين وهو جالس        ، الصهيوني
  .  كرسيه ال يستطيع أن يفارقه إال بمعينعلي

 بل بقـوة     ، إن رجولة الرجال ال تقاس بقوة أجسامها      
وِإذَا  ( :  وقد قال تعـالي عـن المنـافقين         . إيمانها وفضائلها 

  مهـامسَأج كِجبتُع متَهَأيوقـال   ،" ٤ ـ   المنـافقون  ") ر 
مـا يـدريك مـا       و  ،  تري الفتيان كالنخل    : العرب في أمثالهم  

 الدخل؟

إن استشهاد الشيخ أحمـد ياسـين بهـذه الصـورة           
  ،  وهو خارج من مسجده بعد أداء صـالة الفجـر           ، المروعة

 إن هـذا     ،  وآخرون جرحـوا    ، ومعه ثمانية آخرون استشهدوا   
  : الحادث الجلل ليحمل إلينا وإلي األمة دروسا يجب أن نعيها

 أمنية كان يطلبها     أن الرجل باستشهاده قد حقق      : أولها
 أن تختم حياته     :  كما يطلبها كل مجاهد مخلص      ، لنفسه من ربه  

  وهل هناك ختام أغلي وأعظم من هذا الختام؟ ، بالشهادة

 اللهم آتني أفضل ما آتيت     :  رجال يقول    سمع النبي 
  !  ويهراق دمك ،  إذن يعقر جوادك :  فقال له ! عبادك الصالحين

  . ه اهللا عباده الصالحينفهذا أفضل ما يؤتي



  ،  ويحرص علي الحياة ، ولو كان أحمد ياسين ينشد السالمة
 وال سيما صالة  ، الستطاع أن يتجنب الصالة في المساجد

 ولكنه أصر علي  ،  وأن يغير مكانه من بيت إلي بيت ، الفجر
 فجاء مقتله بعد أن أدي  ، أن يؤدي الصلوات في الجماعة

  ،  ولقيه متوضئا مصليا راكعا ساجدا ، ه وأرضي رب ، فرضه
فَِإذَا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا  ( :  وقد قال تعالي . راضيا مرضيا

فَضرب الرقَاِب حتَّى ِإذَا َأثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَِإما 
 ذَِلك منا بعد وِإما ِفداء حتَّى تَضع الْحرب َأوزارها

ولَو يشَاء اُهللا الَنْتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض 
مالَهمِضلَّ َأعِبيِل اِهللا فَلَن يقُِتلُوا ِفي س الَِّذينو  *

مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيس * ما لَهفَهرنَّةَ عالْج مِخلُهديو           (
 وإنا لنتمني وندعو ربنا أن يختم لنا بما  . " ٦-٤ ـ  مد مح "

  . ختمه ألحمد ياسين
 أن موت أحمد ياسين لن يضعف من         : ثاني الدروس 

 وعصابته   )  شارون  (  كما يتوهم   ،  ولن يطفئ شعلتها    ، المقاومة
 بل سـيرون بـأعينهم أن النـار     ، في دولة الكيان الصهيوني 

 وأن كل    ، مد ياسين ترك وراءه رجاال     وأن أح   ، ستزداد اشتعاال 
 كتائب   :  وكلها توعدت إسرائيل    ، الفصائل ستثأر ألحمد ياسين   



 وكتائـب    ،  وكتائب شهداء األقصـي     ،  وسرايا القدس   ، القسام
 وكـل    ،  ومناضلو الجبهة الشـعبية     ، الشهيد أبو علي مصطفي   

 ووقفوا صـفا واحـدا ضـد         ،  وحدتهم المحنة   : أبناء فلسطين 
 بل   ،  إن دم الشيخ ياسين لن يذهب هدرا        . المجرمين السفاحين 

ِإالَّ (   وحلفـاء إسـرائيل     ، سيكون نارا ولعنة علي إسرائيل    
الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت وذَكَـروا اَهللا كَِثيـرا         
        وا َأيظَلَم الَِّذين لَمعيسوا وا ظُِلمِد معوا ِمن برانتَصو 

وننقَِلبنقَلٍَب ي٢٢٧:  الشعراء [)  م.[  

 الشهيد أحمد ياسين شيخ المجاهدين

  : ولقد جربت إسرائيل القتل واالغتيال للقادة من قديم       
 وجربتـه فـي      ،)  أبو يوسف النجار ورفاقه     ( جربته في لبنان  

 قتلت يحيي    :  وجربته في فلسطين    ،)  أبو جهاد وأبو إياد     ( تونس
 وصـالح    ،  وأبو علـي مصـطفي      ، تحي الشقاقي  وف  ، عياش
 فلم تتوقـف     ،  وغيرهم وغيرهم   ،  وإسماعيل أبو شنب    ، شحادة

 بل حمي الوطيس أكثر مما       ،  ولم تسكن ريح الجهاد     ، المقاومة
  . كان

وكيف ال وقد علمنا القرآن أن المسلم ال يقاتل مـن           
جـل   بل يقاتل من أ     #،  ولو كان هو رسول اهللا      ، أجل شخص 



 ولهذا حين أشيع نبأ قتل الرسول الكـريم فـي            ، مبدأ ورسالة 
 وفت ذلك في عضد كثير من المسلمين نزل قول           )  أحد  ( غزوة

وما محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمـن قَبِلـِه           ( : اهللا تعالي 
         و قَـاِبكُملَى َأعع تُمقُِتَل انْقَلَب اتَ َأوُل َأفَِإن مسـن  الرم

ينْقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اَهللا شَـيًئا وسـيجِزي اُهللا          
١٤٤:  آل عمران [)  الشَّاِكِرين.[  

 وضرب لهم مثال بما حدث ألصحاب الدعوات قبلهم       
وكََأين من نَِّبي قَاتََل معه ِربيون كَِثير فَما وهنُوا ِلما          ( 

ي سِبيِل اِهللا وما ضعفُوا وما اسـتَكَانُوا واُهللا         َأصابهم فِ 
اِبِرينالص ِحب١٤٦:  آل عمران [ ) ي[  

 كلمـا فقـد      ، إن الشعب الفلسطيني البطل شعب ولود     
  ،  بل أبطاال يخلفونه ويحملـون رايتـه        ،  ولد بطال آخر    ، بطال

عربـي   وما أصدق ما قاله الشـاعر ال        ، ولن تسقط الراية أبدا   
  : قديما

  ! إذا مات منا سيد قام سيد قئول لما قال الكرام فعول

 أن إسرائيل قد طغت واستكبرت فـي         : ثالث الدروس 
 وأمست تقترف الجرائم البشـعة كأنمـا         ، األرض بغير الحق  



 تعيث فـي األرض     ،  فهي في كل صباح ومساء      ، تشرب الماء 
  ،  وتقتل األبرياء   ، ء تسفك الدما   ،  وتهلك الحرث والنسل    ، فسادا

  ،  وتـدمر المنـازل     ،  وتذبح األطفال والنساء    ، وتغتال النجباء 
 وتنتـزع األرض مـن       ،  وتقتلع األشجار   ، وتجرف المزارع 

 وتقيم الجدار العازل علـي األرض        ، أصحابها بالحديد والنار  
 وقد توجت جرائمها المستمرة      ،  جهارا نهارا   ، الفلسطينية عنوة 

 اغتيـال الرجـل القعيـد        ،  أم الجرائم   ، لجريمة النكراء بهذه ا 
 فهـي   . المتطهر المصلي بتخطيط من شارون وإشراف منـه    

  . تجسد إرهاب الدولة بأجلي صوره

 فـإن سـاعتهم قـد        ، وهذا نذير ببداية النهاية للطغاة    
 يسـوق    :  والظلم إذا تعـاظم     ،  فإن الطغيان إذا تفاقم     ، اقتربت

فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا     ( الك وهم ال يشعرون   أصحابه إلي اله  
ِبِه فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء حتَّى ِإذَا فَِرحوا ِبمـا           

     ونِلسبم مغْتَةً فَِإذَا هب مُأوتُوا َأخَذْنَاه *     اِبـرد فَقُِطـع
  [)  عـالَِمين الْقَوِم الَّـِذين ظَلَمـوا والْحمـد ِهللا رب الْ         

  ].٤٥،٤٤: األنعام
 أن أمريكا شريكة في المسئولية عـن         : رابع الدروس 

 فإسـرائيل ترتكـب      ، هذه الجريمة وما سبقها مـن جـرائم       



 وهـي    .  وتأييد أمريكا   ،  ومال أمريكا   ، مجازرها بسالح أمريكا  
  ،  أو تدان أو توجه إليها كلمة لوم        ، ال تقبل أن تؤدب إسرائيل    

  .  األمريكي بالمرصاد )  الفيتو (  فإنوإال

 ويحاكم القتلة    ، ولو كنت قاضيا يحكم في هذه الجريمة      
         لكان المتهم األول عندي فيهـا هـو الـرئيس           ، والجناة فيها 

 وهـو الـذي      ،  فهو المحرض األول علي الجريمة      ).  بوش  ( 
دافعا  وهو الذي يعتبر المجرم القاتل م       ، أعطي المجرم السالح  

  . عن نفسه

المقاومة  (  بوش هو الذي أفتي شارون وعصابته بأن      
 ومعني أنها    ،  وفي مقدمتها حماس والجهاد     ) الفلسطينية إرهابية 

 وأن ال عقوبة علـي مـن قتـل           ،  أنها تستحق القتل    : إرهابية
 إن   :  وهكذا قال نائب وزير الـدفاع اإلسـرائيلي         . اإلرهابيين

  .  يستحق القتلأحمد ياسين كان ممن

 أو منطـق بـوش       ، هذا هو منطق أمريكا وإسرائيل    
 ألنـه    ؛  أحمد ياسين إرهابي مجرم يستحق القتـل        : وشارون

 عن منزله ومزرعته     ،  عن أرضه وعرضه    ، يدافع عن وطنه  
 أما شـارون القاتـل     .  عن حرماته ومقدساته    ، وشجرة زيتونه 



لفلسطينيون األشـرار    ال يمكنه ا    ،  فهو ضحية مسكين    ، السفاح
  . من أن يلتهم كل ما يريد من أراضيهم

 مسـيرة    (  أن ال أمل فيمـا سـموه        : خامس الدروس 
 فإن كل راصد لألحداث بحيـاد        ) مفاوضات السالم  (  و  ) السالم

 سـالما    :  يستيقن أن إسرائيل ال تريد سالما حقيقيا        : وإنصاف
  .  كل امرئ عند حده     ويقف  ،  يرد الحق إلي أهله     ، عادال شامال 

 وال   ،  وال تفهم إال لغة الحديد      ، إنها ال تعترف إال بمنطق القوة     
 وإنما تلهي الفلسطينيين والحكام العرب       . تتكلم إال بلسان النار   
 والسراب الذي يحسبه     ،  واألماني الزائفة   ، بهذه الوعود الكاذبة  

  . الظمآن ماء حتي إذا جاءه لم يجده شيئا

ا بالممارسة والتجربة أن ما أخذ بـالقوة ال         لقد عرفن 
 وأن الخيار الوحيد للفلسـطينيين هـو خيـار           ، يرد إال بالقوة  

 والبديل عن المقاومة هـو االستسـالم الخاضـع           ، المقاومة
 البـديل للمقاومـة هـو       .  وال حد ألطماع إسرائيل     ، إلسرائيل
  . الموت

  أن علـي الفلسـطينيين جميعـا أن         : سادس الدروس 
 فـإن عـدوهم      ،  سلطة ومقاومة   ،  وطنيين وإسالميين   : يتحدوا

 وال تدري الضربة القادمة      ،  ويتحدي الجميع   ، يضرب الجميع 



 وقد يكـون     ، إلي من توجه؟ قد يكون الضحية القادمة عرفات       
 ولـيكن    .  فليضع كل منهم يده في يد أخيـه         ، غيره من القادة  

َهللا يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي     ِإن ا (  : شعارهم قول اهللا تعالي   
وصصرم اننْيب ما كََأنَّهفِبيِلِه ص٤:  الصف [)  س.[  

 أن علـــي العـــرب أن        : سابــع الـدروس  
 وأن يخرجوا من كهفهم الذي ناموا        ، يصحــوا من سكرتهم  

  ،  بل نحو أنفسـهم     ،  ليؤدوا ما عليهم نحو إخوانهم      ، فيه طويال 
 لـم يعـد      ،  لألسف الشديد   ، فقضية فلسطين قضية األمة كلها    

 بـل أصـبح فلسـطينيا        ، الصراع عربيا إسرائيليا كما كـان     
لَعمرك ِإنَّهم لَِفي سكْرِتِهم    (   أما العرب فغائبون    ، إسرائيليا
ونهمعدافـع العـرب عـن فلسـطين          ].٧٢:  الحجر  [)  ي 

عربية وليـدة عمرهـا ثـالث        وكانت الجامعة ال    ١٩٤٨ سنة
  ،  فلما قارب عمرهـا السـتين       ،  مكونة من سبع دول     ، سنوات

 ونكصت   ،  تخلت عن دورها    ، وزاد عددها علي العشرين دولة    
 وتركت الفلسطينيين وحدهم يقاومون بصدورهم       ، علي عقبها 

 مؤيـدة    ، وأيديهم أكثر ترسانة عسكرية في الشرق األوسـط       
  . القاتلةباإلمكانات الهائلة 



 يتعلق باألمة اإلسالمية حينما ارتفعت       : ثامن الدروس 
 أن علي األمة اإلسالمية واجبا       : المآذن معلنة بالتهليل والتكبير   
 ونحـو    ،  نحو القدس الشريف    ، نحو أرض اإلسراء والمعراج   

 أن األقصي لـيس ملـك    ،  الذي بارك حوله ، المسجد األقصي 
يكلفوا بالـدفاع عنـه دون سـائر         حتي    ، الفلسطينيين وحدهم 

  . األمة

  ، لقد اغتصب المسجد األقصي قديما من الصـليبيين       
 وكان الـذين هبـوا    ، وبقي أسيرا في أيديهم نحو تسعين عاما   

 عماد   : لنجدته وتحريره من أجناس وألوان شتي من المسلمين       
 وتلميذه صالح    ،  وابنه نور الدين محمود     ، الدين زنكي التركي  

  .  وغيرهم  ،  والظاهر بيبرس المملوكي    ، ن األيوبي الكردي  الدي
 وهم يد علي من      ، المسلمون أمة واحدة يسعي بذمتهم أدناهم      ( و

 وفرض عليهم أن يتضامنوا ويتالحموا حتي يحرروا         ). سواهم
 ويدافعوا عـن حرمـات       ،  ومقدسات اإلسالم   ، أرض اإلسالم 

  . اإلسالم

 أن   : اسين لهو نذير لهـم    وإن استشهاد الشيخ أحمد ي    
  ،  وأن يسمعوا صوتهم    ، يعتصموا بحبل اهللا جميعا وال يتفرقوا     

 إننا ننادي    . واحتجاجهم بالبرقيات والمسيرات وصالة الغائب    



 أن يقفوا بجانب إخوانهم في أرض        : العرب والمسلمين جميعا  
 يمدونهم بكل ما يمكنهم من الـدفاع عـن أنفسـهم             ، النبوات

 فحرام علي    ،  وما يقدرهم علي العيش بالحد األدني       ، وذراريهم
  ،  وينام ملء جفنـه     ، العربي وعلي المسلم أن يأكل ملء بطنه      

 إن الصهاينة وحلفـاءهم      . وإخوانه ال يجدون ما يمسك الرمق     
األمريكيين أرادوا أن يجففوا كل المنابع التي تمدهم بالقليـل          

 ونوصـل    ، ونحبط كيدهم   ،  وعلينا أن نفشل خططم     ، من المال 
  . إليهم ما يعينهم علي البقاء والجهاد

 يتصل باألحرار والشـرفاء      : تاسع الدروس وآخرها  
 هؤالء الذين خرجوا بالماليين في مسـيرات         ، في أنحاء العالم  

 يتحـدون أمريكـا      ، غاضبة من أجل الحرب علي العـراق      
م علـي    هؤالء الشرفاء مطالبون أن يعلنوا سخطه       ، وحلفاءها

 التـي تصـابح الفلسـطينيين        ، الجرائم الصهيونية الشـنيعة   
 وآخرها اغتيـال     ،  وال تدع لها زرعا وال ضرعا       ، وتماسيهم

  . الشيخ القعيد علي كرسيه بال رحمة وال شفقة

 وعلـي    - كما ننادي المؤسسات والهيئـات العالميـة      
 أن يقوموا بواجبهم في فرض الشرعية        - رأسها مجلس األمن  



لدولية علي الصهاينة الذين يضربون عرض الحـائط بكـل          ا
  . باألخالق واألعراف والقيم والقوانين

 لقد ارتكبتم الفعلـة التـي ال         : وختاما نقول للصهاينة  
 ورب   ،  وتدميرا لكم   ،  وإن في ذلك لبشري لنا      ، يغفرها أحد لكم  

  ،  وإن مع اليوم غدا     .  وعلي الباغي تدور الدوائر     . ضارة نافعة 
 وإن اهللا ليملي للظالم حتي إذا أخـذه          '. وإن غدا لناظره قريب   

وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ        (  ، لم يفلته 
شَِديد َأِليم َأخْذَه ١٠٢:  هود [)  ِإن.[  

 ***  



  بيان مجلس الجامعة العربية -١٠ 
علـي مسـتوي    إن مجلس جامعة الـدول العربيـة        

 يدين بشـدة     ،٢٠٠٤/٣/٢٢ المندوبين الدائمين المنعقد بتاريخ   
العملية اإلرهابية التي قامت بها قوات االحتالل اإلسـرائيلية         

 مؤسـس    ،  وأدت إلي استشهاد الشيخ أحمد ياسين       ، فجر اليوم 
  . وزعيم حركة المقاومة اإلسالمية وعدد من رفاقه

ة تمثـل تجسـيدا     ويشدد المجلس علي أن هذه العملي     
 وتـدل علـي اسـتمرار        ، إلرهاب الدولة في أبشع صـوره     

 والتي ال تدع مجاال للشك في        ، السياسات اإلسرائيلية العدوانية  
 وكلما الحت فـي األفـق بـوادر          ، أن الحكومة اإلسرائيلية  

 ال تفتأ أن تبرهن للعالم عن رفضها إلعادة االستقرار           ؛ للتهدئة
 أمـل فـي تحسـين األوضـاع         والهدوء ونسف أي بـادرة    

 وتـرفض    ، المتدهورة التي تتحمل مسئوليتها فـي األسـاس       
العودة باألمور إلي نقطة تسمح بالحديث عن تسوية سياسـية          

  . للقضية الفلسطينية

ويؤكد المجلس علي أن التوقيت المريب لهذه العملية        
 التـي    ، الغادرة يظهر بشكل واضح أن القيـادة اإلسـرائيلية        

 ال تعبـأ     ، عنف واإلرهاب فـي أفظـع صـورهما       تمارس ال 



بالمبادرات الهادفة إلي تحقيق السالم العادل والشـامل فـي          
المنطقة وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة         

  . وعاصمتها القدس

ويحمل المجلـس القيـادات اإلسـرائيلية مسـؤولية         
ألمن الـدولي    ويهيب بمجلس ا    ، اقترافها هذه الجريمة النكراء   

تحمل مسؤولياته باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل الـردع         
  ، الفوري والجدي للحكومة اإلسرائيلية وممارساتها العدوانيـة      

التي سوف تؤدي بالمنطقة حتما إلي دوامة جديدة من العنف          
  .  مما يهدد األمن والسلم الدوليين ، وإراقة الدماء

لـي القيـادة    ويعرب المجلس عن خالص تعازيـه إ      
الفلسطينية والشعب الفلسطيني قاطبة وأسرة الشـهيد الشـيخ         

 ويناشدهم جميعـا     ، أحمد ياسين وذويه في هذا المصاب األليم      
بالتكاتف والوقوف صفا واحدا في هـذه المرحلـة الصـعبة           
والدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية في وجـه المحـاوالت          

  .  الوطنيةاإلسرائيلية الهادفة للنيل من وحدته

ويؤكد المجلس علي دعمه الكامل للكفاح الفلسـطيني        
 إلي أن يتم تحرير      ، العادل في مواجهة قوة االحتالل الغاصب     



األراضي الفلسطينية وإقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة         
  . وعاصمتها القدس الشريف

 ***  



  الفاتيكان -١١ 
رر للشـيخ   استنكر الفاتيكان اغتيال إسرائيل غير المب     
  ،)  حمـاس   ( أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة االسـالمية      

مؤكدا في الوقت نفسه علي أن سياسة اإلرهاب واالنتقام لـن           
 عـن    /  د ب ا    /  ونقلت وكالة األنباء األلمانية     . تسفر عن شيء  

المتحدث باسم الفاتيكان جواكين نافارو فالس تأكيده في بيان         
 السالم الدائم والحقيقي مع استخدام      له علي أنه ال يمكن إقرار     

 مذكرا بموقف بابا الفاتيكان البابا يوحنا بولس الثـاني           ، القوة
الداعي الي ضرورة إنهاء دائرة الصراع والعنف في الشرق         

  . األوسط

 ***  



  (*)  بيان الشيخ أحمد ياسين إلي القمة العربية -١٢ 
ي سـيد   الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل      

 األولين واآلخرين

 أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 وإن دلت    ، ما من شك أنه إذا عز العرب عز اإلسالم        
هذه المقولة علي شيء فإنما تدل علي عظـم األمانـة التـي          

 مـن اسـترعاه اهللا       -  وفقكم اهللا لخير األمـة      - تحملون وأنتم 
 إن اهللا سائل كل      '  يقول  #  ورسول اهللا   ، قبلهاحاضر األمة ومست  

 فاهللا اهللا في أمة اإلسـالم        '، راع عما استرعي حفظ أم ضيع     
  . وقد رماها أعداء اهللا وأعداؤها عن قوس واحدة

 وشعوبكم تنظر مـا      ، وإن أمامكم اليوم تحديات جسام    
 وكلهـا أمـل أن تكـون         ، ستتمخض عنه القمة من قرارات    

 وال يخفي    ، ة علي مستوي ما نواجه من تحديات      قرارات القم 
أن علي رأس تلك التحـديات قضـية العـرب والمسـلمين            

 وكلي أمل أن تثمر هذه القمة عما         ،  قضية فلسطين   ، المركزية
يشكل رافعة لشعب فلسـطين وقـد أبـوا إال أن يواصـلوا             



 والـذي    ، مسيرتهم الجهادية حتي يحقق اهللا النصر الذي نحب       
  .  به شأن أمتنا بإذنه تعالييرفع اهللا

وإني أناشدكم أن تأخذ القمة بعين االعتبار القضـايا         
  : التالية التي تخدم القضية الفلسطينية

 أرض فلسطين أرض عربية إسالمية اغتصبت        : أوال
 ولن تعـود إال    ، بقوة السالح من قبل اليهود الصهاينة     

 وهي أرض وقف إسـالمي ال يجـوز          ، بقوة السالح 
لتنازل عن شبر منها حتي وإن كنـا ال نملـك اآلن            ا

  . القوة الالزمة لتحريرها

 الجهاد في فلسـطين حـق مشـروع للشـعب            : ثانيا
  ،  وهو فرض عين علي كل مسلم ومسلمة        ، الفلسطيني

وإن وصفه باإلرهاب من قبل أعداء اهللا لظلم عظـيم          
 وترفضه كـذلك     ، يرفضه شعبنا المرابط في فلسطين    

 ونتمني علي القمـة أن       ، العربية واإلسالمية شعوبنا  
توضح موقفها بوضوح ال لبس فيه نصـرة لجهـاد          

  . شعبنا المجاهد

 إن شعبنا وهو يخوض ببسـالة معركـة قـد            : ثالثا
فرضت عليه لهو جدير أن يلقي كل أشـكال الـدعم           



 فهـو بحاجـة إلـي الـدعم          ، والتأييد من قادة األمة   
 دمـر الصـهاينة     االقتصادي لتعزيز صموده وقـد    

األشرار كل أسباب الحياة والعيش الكريم لهذا الشعب        
 وهو بحاجة أيضا إلي الدعم       ،  ونهبوا خيراته   ، المرابط

  ،  والمعنــوي ،  واإلعالمــي ،  واألمنــي ، العســكري
 وغير ذلك من أشكال الدعم التي تعينه         ، والدبلوماسي

ـ        ، علي مواصلة جهاده   ه  وهو يتطلع إلي أن تحقـق ل
  . القمة كل ذلك بإذن اهللا تعالي

 إننا نناشدكم أن توقفوا كل أشكال التطبيع مـع       : رابعا
 ومكاتبه   ،  وقنصلياته  ،  وأن تغلقوا سفاراته    ، هذا العدو 
 وأن توقفـوا     ،  وأن تفعلوا المقاطعة العربية     ، التجارية

  .  والتعاون معه ، االتصال به

كانـات والطاقـات     إن األمة تملك مـن اإلم       : خامسا
والقدرات ما يجعلها قادرة علـي نصـرة قضـاياها          

 وإني ألري    ،  ووضع حد لجرأة أعدائها عليها      ، القومية
(  : أنه قد آن ألمتنا أن تعمل بقـول اهللا عـز وجـل            

آل "   ) واعتَِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا والَ تَفَرقُـوا      
       تلتصبح قوة فـي زمـن التكـتال   "  ١٠٣عمران ـ  



 )       لُوهٍض ِإالَّ تَفْععب اءِليَأو مهضعوا بكَفَر الَِّذين
كَِبير ادفَسِض وِفتْنَةٌ ِفي اَألر األنفال ـ  "  ) تَكُن

٧٣  ".  

 إن المسجد األقصـي يناشـدكم وقـد أعـد            : سادسا
 فمن له بعد اهللا إن لم        ، الصهاينة العدة لدك أركانه وهد بنيانه     

 وا أنتم؟تكون

 إننا نناشدكم أن تقدموا كـل أشـكال الـدعم            : سابعا
  ، للعراق الشقيق وشعبه حتي يتحرر من االحتالل األمريكـي        

ألن نصرة العراق وشعبه هي نصرة لقضية فلسطين والشعب         
  . الفلسطيني

  : أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

 أن   # هذا ما أردت أن أنصح به وقد علمنا رسول اهللا         
 وأن   ،  وأسأل اهللا أن يجمع كلمتكم لنصرة دينه        ، لدين النصيحة ا

  . يوحد صفكم علي ما فيه خير األمة ورفعتها

  أحمــد ياسيــن / أخوكم
  حمــاس - مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية

  فلسطـين - غــــزة



 الخـتــــام
إن مثل هذا الختام لحياة رجل مثل أحمد ياسـين ال           

 فهو الذي صرخ عاليا بكلمات ملؤها الثقة         ، يجب أن يستغرب  
 لقد دخلـت السـجن       ': في عطاء اهللا بعد خروجه من السجن      

 وسأعيش عزيزا وأموت شهيدا      ،  وخرجت منه عزيزا    ، عزيزا
 ولكن يا تري أهو الذي كان        !!  هكذا قالها بالحرف    '!! بإذن اهللا 

سانه؟ كان  ينطق بها أم أن القدر األعلي هو الذي ألقاها علي ل          
 وسأعيش عزيزا وأمـوت عزيـزا        ...': من الممكن أن يقول   

  ،  فهو الذي ما حني رأسه لطاغية       ،  ولو قالها لصدق    '، بإذن اهللا 
 فصدق فيه قـول      . وهو الذي تحمل سجن العدو مريضا قعيدا      

     '.  إن من عباد اهللا من لو أقسم علـي اهللا ألبـره             ':   النبي
  ).  رواه البخاري (

لقد كان من الممكن أن يعيش أحمد ياسـين سـنوات           
 ولكـن    ،  ثم يموت مثل الكثيرين منا      ، وسنوات فوق هذا العمر   

هل هذه الميتة تساوي الفضل العظيم الذي ناله شهيدنا؟ وهل          
تكون ميتته العادية ذات أثر مثل الشهادة التـي أكرمـه اهللا            

ه األمة لتعود    لقد أحيا موت أحمد ياسين موات هذ        .. تعالي بها 



  -  ولتعرف كـم هـي مسـتهدفة        ،  ولتتمسك بدينها   ، إلي ربها 
  ..  من قبل عدوها - وباألخص القادة المخلصين من أبنائها

 تماما في الوقت     ، لقد قتل الرجل بعد أن صلي الفجر      
 فنال أكبر رزق يمكـن أن يرزقـه          ، الذي تقسم فيه األرزاق   

  !  وأعظم بها من رزق ،  إنها الشهادة : مسلم في الدنيا

 رسالة بعث بها الشيخ قبيل اغتياله إلـي القـادة            (*) 
  ، والرؤساء العرب الذين سيجتمعون في قمتهم المرتقبة بتونس       

وهي تمثل المشروع الفكري والجهادي للشيخ إزاء القضـية         
  . الفلسطينية
 

  ، ولئن كانت جثة الشهيد قد تحولت إلي أشالء متناثرة        
 وأخـرج    ،  نتذكر أن حمزة سيد الشهداء بقر بطنه       فحسبنا أن 

 وأن المجرمين عبثوا برأس الحسين سبط رسـول اهللا           ، كبده
 وأن حسن البنـا      ،  وأن عبد اهللا بن الزبير صلب أياما        ، وحبه

 ومنـع النـاس      ،  وظل ينزف حتي مات     ، ضرب بالرصاص 
جميعا من تشييع جنازته ليذهب إلي قبره وحيدا فريدا وهـو           

 فجـدير    ، لذي ربي مئات اآلالف من الناس علي هذا الـدين         ا
بمن سار علي درب هؤالء أن يمزق جسـده ليصـير فـي             



 ومن طلـب عظيمـا خـاطر         ، حواصل طير الجنة الخضر   
  . بعظيمته

هذا هو الطريق الذي طالما علمه أحمد ياسين أبناءه         
 فسبقه إليه يحيي عياش وصالح شحادة وإسـماعيل          ، وإخوانه

 ثم توجت كوكبة الشهداء بسـيدهم جميعـا أحمـد            ، شنبأبو  
  . ياسين

أيها الحماسـيون والقسـاميون ال ينبغـي لكـم أن           
 فال شيء أعظم من فلسـطين الحـرة          ؛ ترخصوا دماء الشهيد  

 فلتكن فلسطين    ، يمكن أن تقدموه ثأرا وفداء لدم الشهيد ياسين       
 أن تثأروا    وال تستبدلوا بها شيئا آخر إن أردتم        ، نصب أعينكم 

  . حقا

 يجب أن تحـول هـذه        : وإلي الشباب المتحمس نقول   
 وطلب للعلـم     ،  من إيمان باهللا    .. الطاقة الثورية إلي عمل بناء    

 يـا    :  واستعداد لليوم الذي ينادي فيه      ،  وإرشاد للمجتمع   ، النافع
 مع المقاطعة لكـل المنتجـات اإلسـرائيلية          ، خيل اهللا اركبي  
نجليزية وكل الدول أو الشـركات المتعاونـة        واألمريكية واإل 

 مع الدعاء هللا رب العالمين أن ينصر اإلسالم ويعـز            ، معهم
  . المسلمين



  ،  وطبـت حيـا وميتـا       ، بوركت يا ياسين في قبرك    
 وساروا علـي     ، وبورك المجاهدون األبرار الذين اقتفوا أثرك     

  .. دربك
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 هذا الكتاب
 )          اءيْل َأحاتًا بوِبيِل اِهللا َأمقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبسالَ تَح

  قُونزري ِهمبر ـ        * ِعنْد ن فَضـِلِه   فَِرِحين ِبمـا آتَـاهم اُهللا ِم
        ِهملَـيفٌ عَأالَّ خَو خَلِْفِهم نقُوا ِبِهم ملْحي لَم ِبالَِّذين ونِشرتَبسيو

  نُونزحي مالَ ه١٧٠-١٦٩: آل عمران    [و[ ،  )   ـْؤِمِنينالْم ِمن
       ـهبـى نَحـن قَضم مِه فَِمنْهلَيوا اَهللا عداها عقُوا مداٌل صِرج

 "  ٢٣سورة األحزاب ـ اآلية  ) "  هم من ينتَِظر وما بدلُوا تَبِديالًوِمنْ
  . صدق اهللا العظيم

 يتناول هذا الكتاب الجوانب األساسية فـي حيـاة          *
 لمقاومـة    ، الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حمـاس       

 حيث يبـرز الكتـاب       ؛ االحتالل الصهيوني ألرض فلسطين   
  ،  وكيف كان مثاال فذا في صبره       ، اإلسالمعظمة أحد رجاالت    

  .  وإيمانه بعدالة قضيته ،اهللا  وفي ثقته بنصر  ، وفي جهاده

 فبـالرغم    ،  ويلقي الضوء علي حياة الشيخ المجاهد      * 
 ومهابـة فـي      ،  قوة في روحـه     اهللا  من ضعف جسده حباه     

 فكادوا لـه بالليـل       ؛  قذفت الرعب في قلوب اعدائه      ، شخصه
 ألنه أحـد رمـوز الجهـاد         ؛ الغتياله أكثر من مرة   والنهار  

  . اإلسالمـي



 ويوضح هذا الكتاب أهم الشخصيات التي تأثر بها         * 
 بدءا من أسرته إلـي       ،  وكيف كانت عالقاته باآلخرين     ، الشيخ

 وكيف كان يعد جـيال لتكملـة         ، كل أفراد الشعب الفلسطيني   
ن يردد دائما نحن    وكا . مسيرته إذا ما تمكن العدو من اغتياله      

 ليكون خير    ؛ طالب شهادة حتي جاء استشهاده آية في الروعة       
    .اهللا  ختام لحياة ملؤها الحركة والدعوة والجهاد فـي سـبيل           

 )         ِبـَأن مالَهوَأمو مهَأنْفُس ْؤِمِنينالْم ى ِمناَهللا اشْتَر ِإن
  .  العظيم اهللا صدق  )  لَهم الْجنَّةَ

 حتي   ؛ يسر مكتبة وهبه أن تقوم بنشر هذا الكتاب        و  *
 وأن الموت    ، يوقن المسلمون أن الجهاد هو طريق هذه األمة       

 وحتي تعرف األجيال القادمة      ،  هو اسمي األماني    اهللافي سبيل   
 الموفـق    واهللامن هو أحمد ياسين اسطورة الصمود والتحدي        

  . وهو المستعان

 مكتبة وهبه




